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Упражнонія въ чтеніи и письмѣ. 

1) Въ словам двухсложныхъ удареніе дѣлается на второмъ 
отъ конца слогѣ. 

Ага. Аййо. Аѵіз. ВагЬа.*ВіЪо. Ватппо. Потиз. Рата. 
Рогат. Ргизіга. Ііііга. Ііа. Міііз. Миіаз. Нагго. Кішиз. 
Nаѵі8. Nоѵи8. Ойі. Ойог. Отпіз. Оріо. Рапіз. Рагѵиз. 
Роззит. РгоЬиз. Ватііз. Кіра. Вийіз. Запиз. Заііз. ^т- 
пиз. Зугиз. Тиіиз. ТгіЬиз. ВЫ. ВтЬга. Вниз. Вѵа. Ѵайо. 
Л^апиз. ѴігШз. Ѵіѵо. 

2) Въ словахъ многосложныхъ удареніе дѣлаегпся на второмъ 
отъ конца слогѣ, если этотъ слогъ долгій, и на третьемъ 
слогѣ огпъ конгщ, если второй слогъ краткій. Долгге 
слоги обозначаются черпіой, надъ гласной, краткіе 
скобкой *). _ тч .. тл ... 

Адтігог. Айіто. ВіЬШиз. ВіЬатиз. Вотшиз. Вит- 
тбйо. Віѵшпз. ОіѵіДо. Риійгиз. Резііѵиз. Рогтійо. Іга- 
Іпз. ІГГ1І118. Іпѵііпз. ЫаШпіз. Міпітиз. Котіпо. Отпіпо. 
ОрШбг. Орітііз. Оріітиз. Рагаіиз. Карісіиз. Ііарііт. 8о1і- 
іиз. Тітійиз. ТгіЬйпиз. ІІЪТѵіз. І^ірЫдаиз. ѴігіПз. ѴігМіз. 

3.) Гласный звукъ передъ другимъ г.шснымъ считается крат¬ 
кимъ. Гласный звукъ,0а которымъ слѣдуетъ нѣсколько 
сог.гасныхъ, считоетШдолгимъ. 

Г АЬйпйо. Агйііиз. ВгіШішііз. Ві(1йит. Вшипао. Вігио. 
Ріто. Іггйтро. Ітріиз. ІпѵШіа. МогіЬйпбаз. МогШиз. 
ОЬзіііо. ОЬгйо. ОішзШз. Огіог. Рготто. Рипіо. Паріо. 
КоЪПзіпзІ Тгапзтіио. ТгіЬйо. Ѵагіиз. 

4) Звгукъ Е е произносится твердо, какъ русское э, наприм:' 
іепёго {тэнэрэ). ^ 

Ебо. Есіёге. Ето. Етеге. Теггсо. Тсггёге. Мопео. 
Мопёге. Зиіаѳо. Зіидёге. Ггаіег. РгеВіт. Кероз. Воіео. 
Воіёге. Міиёге. Айтопбге. ВіЬбге. Іпѵспітиз. ІпѵепШшз. 
Зиргёпшз. Зетеп. Епкііо. ЕгіШіз. 

5') Звукъ Ъ 1 произносшпся мягко. ^ 
ЬаЪог. Ьаріз. Ьаіго. Ено. Ьпйиз. Ьириз. РаЬиІа. 

Риеііа. Ріапіа. Веііит. Тетріит. ЗаШіо. Зіеііа. 
_Заіѵиз._ 

*) Въ первомъ лппѣ глаго^^іовЪ зпакомъ долготы и краткости 
обозпачаетса третій слоі'ъ для правильной постановки ударенія 
въ другихъ лицахъ: асішбѵео-аіішоѵеб, іпѵбпіо-іпѵбшз, іпісіео- 
іггісіев.. 

N1 
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6) Звукъ О- § произносится твердо, какъ русское г въ словіь 
юродъ. 
Буква Н Ь. есть знакъ придыханія и произносится мягче 
русскаго х. 

НаЬііо. Оаггіо. Негі. Е^о. Ніетз. Оиііиг. НаЬео. 
НаЬёге. ВеЬопезіо. Кедіпа. Ьи^ео. Ьидёгѳ. Нитиз. 1<оп- 
^из. РгоЬіЬео. РгоЬіЬеІ:. ѴеЬо. ѴеЬёге. Оп^о. Іша^^о. 
АѢЬоггео. ѴеЬётепЗі 

7) Звукъ О, ^ всегда употребляется съ звукомъ и и произно¬ 
сится съ нимъ, какъ кв. 

^иат. ^иІ8. ^иій. ^иа^е. ^и^(і^иат. ^иіп^иѳ. ^иіп- 
Ппа^іпіа. Ее^ше8. Адиа. ^ио^ие. 

8) Звукъ 8 8 между двумя гласными проЫяоешпся какъ з. 
Мізег. Пзиз. Азітіз. Везісііа. МізсгеІ;. Кізиз. 

Ѵізііо. 
Двуиасные .звуки ае и ое произносятся какъ э. 

Аейез. Аедег. Ас^гбЬо. Аезіаз. Аеѵат. Ргаейа, 
Ргаезійіит. Ргоеііиш. Роепа. Роепііеі. ТепёЬгае. 

ІІргш, Если ае я ое не составляютъ одного двугласнаго 
внука и должны бытъ произнесены раздѣльно, то надъ е ставятъ 
двѣ то^ки или знакъ долготы или краткости. Аёг. Гоёта. Роёіа. 
Аѳг. Роёша. Роёи. 

10) Двугласный звукъ аи произносипгся какъ ау, ей каісъ в^, 
при этомъ и произносится ггщкъ кратко, что слышигпся 
звукъ средній между у « в. 

Аига. Аигога. Апіа. Аіаийа. Аигіда. Аиіега. Ьапйо. 
Ентёпез. Ецгора. Еигиз. 

11) Звукъ X X произносшпся какъ ко. 
Хапіірриз. Хегхез. Оіхі. Махітиз. Ргохішіз. Ко- 

хіиз. Ѵох. Ьих. Вех. Огех. 
12) Звукъ С^с принято произносить кага, ц предъ е, і, у, 

ае, ое, ей, въ остальныхъ случаяхъ калъ к. 
Сейо. Сісег. Сегпо. СіЬнз. Сургиз. Сугиз. Ѵісіігаз. 

8асег. 8сіо. Саесіез. Саезаг. Ьасаепа. Саѳіит. Соепа. 
Соері. Сеи. Ѵіпсііпиз. Ѵіпсішііз. 

Сасіо. Саіі^о. Сопсогз. Содпозсо. Соттоѵіі;. Соттб- 
ѵеі. СиЬо. Сисйіиз. Сопѵёпіі. СопѵбпіЬ. Сосіиз. Сіато. 
Сиііиз. Мазсог. Ьас. І)іс. Вис. Еас. Сагсег. Сгисіо. Сае- 
сиз. Мапсізсог. Ассёйо. Ассіріо. Оссйо. ОссМо. Оссиі- 
Іиз. Оссигго. Хеішсгаіез. ' 

13) Слогъ и передъ г.гаснымъ звукомъ принягпо произносить 
капъ ци, а послоъ 8, х 1, а также ѳъ словахъ грече’- 
скихЪу пакъ ти. 
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14) 

15) 

Раііепііа. Моііо. Огайо. Епипііайо. ^ио^іе8. 8і1еп- 
йпш. Боіагіит. Ме^ойиш. Всіепйа. 

Вѳзйа. Нозйа. Озйит. ТгізйЧіш. Міхйо. 8ехйиз. 
Аійиз. ВгиШі. Міійайез. Воеойа. Тіага. 
Звѵкъ I і в® началѣ слова предъ гласнымъ звукомъ и аг 
срединѣ слова между двумя гласными считается за со- 
гласггый звукъ и произносится какъ й. . . , • 

Іаш. Іесиг. Іиго. Іасео. ІиЪео. Іосиз. Іизййа. Іизіи— 
гапйиш. Еіиз. 
СЬ произносится какъ х. 
рЬ » » Ф- 
гЬ ч ■ ” Р- 
Ш » т. 

16) 

17) 

18) 

Сіюгиз. СЬагІа. Іезиз СНгізІиз. АсЬШез. АпйбсЬвз- 
Агсііітёйез. РЫІірриз. РЬіІозбрЬиз. РЬосіоп. ТІіеЪае. Тііо- 
гах. 8суг1іа. Тішсуйійез. КЬаЛатапШііз. ЕЬеа. Ійіойатіз. 
Звуки ^ предъ слѣдующимъ гласнымъ звукомъ про- 
износятся какъ гв и св, если составляютъ съ нимъ одинъ, 
слогъ; если оке не составляютъ одного слога, то гудержи- 
ваютъ свое обыкновенное произногиеніе, напр. 

Зап^иіз. ІІп^иіз. Ьіпдиа. Ап§иіз. 8ііа(іео. Регзиааео.. 
Зиаѵіз. Ехі-ёв-из. 8п-из. Аг-^и-о. 
Звуча К к произносится какъ к, звуча 2 и какгг> з. 

Ка1еп(іае. 2ата. 2епо. 2опа. 
При переносѣ части слова въ дрчугую строчку соблю¬ 
даются слѣдучогція правила: 

а) переносятся слоги, состоящіе изъ однш согласнаго- 
и одчюго гласнаго звучса: ре-гі-си-іит, сі-ѵі-іа-йа. 

Ъ) нѣсколько согласныхъ звуковъ съ слѣдуючцимъ глас¬ 
нымъ составлячотъ одинъ слогъ и переносятся въ другучо 
строчку, если этими согласными начинается какое- 
нибудь латинское слово: (Іи-р1ех (рІеЬз), ри-^по (дпаі-из),. 
та^і-8ігі (зігепиив). 

с) согласные звуки раздѣляются у если ими не начи’‘ 
нается ни одного латинскаго слова: ап-пиа, ИЬеп-Іег,. 
ІіЪег-Іаа (нѣтъ латинскихъ словъ, начинающихся пп,, 

пі, гі). 

и 4) въ сложныхъ словахъ при пертосѣ раздѣлячотс». 
составныя части: аЬ-йіог, геа-риЫіса, ге-ароікіео, аЬз- 
сопйо, аЬ-асіпдо, аи-арісіо, аиа-сіріо. 



тт ттт. 

§ 2. Спряжете латинскихъ глаголовъ. 

личныя ОКОНЧАНІЯ. 

1 Ед. ч. ІМпшёгиз зіп^иіагіз. ѴІНОЖ. ч. Китёгиз ріигаііз 
1 1-ое лицо—0(т) 1-ое лицо—тиз 
1 2-ое » 2-ое » —ІІЙ 
1 3-ье » —1: 3-ье » —ПІ; 

Личныя окончанія присоединяются къ основѣ глагола или 
непосредственно, или при помощи суффиксовъ. 

§ 3. Первое и второе спряжекіе. 

Основа глаголовъ 1-го спряженія оканчгівается на г.іастую а. 
Основа гмголовъ 3-го спряженія оканчивается на г.гасную ѳі 

ДѢЙСТВИТ. ЗАЛОГЪ. НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ. 

О-епив асііѵит. Тетрив ргаевепв. 

Іісопред-Ііленное наклоненіе. Мойш шНшІ;іѴіі.ч 
1. 1аи(1а-|^ѳ хвалить 2. (Іосё'Ге учить 

Изьяішгелыіое наклоненіе. Мойиз іпсЗІсаІіѵик 
оіп^иіагіз. 

1 л. Іаий-о я хвалю 
2 » ты хвалишь 
3 » Іаисіа-Ь онъ хвалитъ 

йіп^иіагіз. 
(іосе-о я учу 
(1осе-8 ты учишь 
йосе-!; онъ учитъ 

Рііігаііз. 
1 л. Іансіа-шиз мы хвалшіъ 
2 » Іаисіа-ііз вы хвалите 
3 » Іаийа-пІ; они хваля гь 

Ріигаііз. 
йосё-тиз мы учимъ .А 
йосё-ііз вы учите / І 
йосе-пі они учатъ | 

Повелительное паклонешс. Мойив Ітоегаѣіѵпя. Л І> 
Ьш§. 2. Іаиаа хвали 
РІПГ. 2. Іаисіа-іе хвалите 

йосе учи д 1 
йосё-іе учите 

менно въ спряженіи глаголовъ. 

ЬаЬбго, аге, тружусь. 
АшЬйІо, аге^ гуляю. 
Сапіо, аге, пою. 
Ого, аге, молюсь, прошу. 

■ІІуі’о» аге,^ разсказываю. 
А то, аге, люб лю/' 
МаІІит, много. 
І^осіа, ночью. 

I 
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Заере, часто. 
Оіи, долго. 
Вепе, хорошо. 
Маіѳ, худо., 
(^иісі, что? V 
Коп, не. 
8ей, по. 
Еі, и. 
Ьивсіпіа, соловей. 
Епзсіпіае, соловьи. 
Зіиіео, ёгѳ, занимаюсь. 
НаЬѳ|)5 ёге, у меня есть, имѣю. 
Еіогео, ёге, цвѣту. 

1)(Фео, ёге, я должет>. 
Ѵійео, ёге, вижу. 

ёге, свѣчу. 
Тасео, ёге, молчу. 
КІІ1ІІ, ничто не, ничего нс» 
Коза, роза. 
Козае, розы. 
Ьипа, лупа. 
8іѳ11а, звѣзда. 
8іе11ае, звѣзды. 
Ѵібіа, фіалка. 
Ѵібіае, фіаль-п. 

1. Я много тружусь. 2. Ты долго гуляешь. 3. Соловей 
поетъ ночью. 4. Мы часто молимся. 5. Вы хороню разсказы¬ 
ваете, но дурпо поете. 6. Что вы любите?—Мы любимъ гу¬ 
лять. 7. Соловьи поютъ ночью. 8. Молись и трудись! 9. Мо¬ 
литесь и трудитесь! 10. Я много тружусь и занимаюсь. 
11. Что у тебя есть? 12. У меня ничего нѣтъ, 13. Роза цвѣ¬ 
тетъ. 14. Мы должны трудиться. 15. Что вы видите? 16. Мьг 
ничего не видимъ. 17. Луна и звѣзды свѣтятъ ночью. 18. Розыі 
и фіалки цвѣтутъ. 19. Молчи! 20. Молчите! 

§ 4. Третье и чсетвѳртсе спряженіе. 

Основа иаголовъ 3-го спряженія оканчивается на согласную.. 
Основа глаголовъ 4-го спряженія оканчивается на гласную і* 

ІлНпіѢ. 3. іе^-ё-ге покрывать. | 4. іпині-ге ограждать. 

Іп(ііса1;іѵи8. 
8іп^. 1. іе^-о я покрываю 

2. іе^-і-8 ты покрываешь 
3. Іе^-і-і онъ покрываетъ 

Ріиг. 1. іе^-і-тнз мы покрываемъ 
2. 1е^-і-1І8 вы покрываете 
3. іе^-п-п1 они покрываютъ 

тіші-о я ограждаю 
типі*8 ты ограждаешь 
типі-і онъ ограждаетъ 
типѣ шиз мы ограждаемъ 
типі ііз вы ограждаете 
тіші-и-пі они ограждаютъ 

Ітрегаѣіѵиз. 
8іп^. 2. іе^-е покрывай типі ограждай 
Ріиг. 2. іец-і-іѳ покрывайте тпипТ-1е ограждайте 

А^о^ ёге^ дѣлаю, дѣйствую. 8сгіЬо, ёге, пишу. 
Ъе^о, ёге, читаю. Візсо, ёге, учусь. 
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Іпіегйіи, днемъ. Ѵепіо, іге, прихол^у, иду. 
Оогтіо, іге, сплю. ЗепЦо, іге, чувствую. 
Аисііо, іге, слушаю, слышу. Миіхіо, іге, ограждаю, укрѣпляю. 

1. Что тьг дѣлаешь? — Я читаю. 2. Что опъ дѣлаетъ?— 
Пишетъ. 3. Что вы дѣлаете?—Мы учимся читать и писать. 
4. Они хорошо читаютъ, но худо пишутъ. 5. Учись читать 
и писать. 6. Читайте и пишите! 7. Днемъ мы учимся и гу- 
ляем’ь, ночью спимъ. ѲЛіто ты слышишь?—Я ничего не слышу. 
^9. Что вы чувствуете?—Мы ничего не чувствуемъ. 10. Учи¬ 
тесь и трудитесь днемъ, ночью спите. 

Х' § 5. Первое склоненіе. 

Правило. Имена существительныя 1-го склоненія окан¬ 
чиваются па ^ и всѣ они рода женскаго—іРетіпіпі ^ѳііёгіз.- 

ПАДЕЛСПЫЯ ОКОНЧАНІЙ 

і Падежи. Са8и8. Зіп^иіагіз. Ріигаііз. 
1 Им. НотіпаЫѵиз 1 ' - 1 Зват. Ѵосайѵиз 1 ^ 

ае 

і Род. ОепеЦѵаз ае агиш 
' Дат. Ваііѵцз ае Гз 
^ Вин. АссизаПѵиз аш аз 
^ Твор. АЫаіІѵиз Гі 18 

ОБРАЗЕЦЪ. 

N. и V. 
о. 
п. 
Асе. 
АЫ. 

Зш^иіагІБ. 

8ІІѵ-а 
8І]ѵ-ае 
8ІІѵ-ае 
8І1ѵ-ат 
8ІІѵ-а 

лѣсъ 
лѣса 
лѣсу 
лѣсъ 
лѣсомъ 

Р1 іігаііз. 
8ІІѵ-ае 
8ІІѵ-агит 
8ІІѴ-І8 

8і1ѵ-а8 
8ІІѴ-І8 

Лѣса 
лѣсовъ 
лѣсамъ 
лѣса 
лѣсами 

ТІгаЪга, ае, тѣнь. 
РІапіа, ае, растеніе. 
Ч'егга, ае, земля, страна. 
Апіа, ае, дворецъ. 
Ріфйіа, ае, бнсня. 

ае,. доска. 
РпеИа, ае, дѣвочка. 
Йе§1па, ае, царица. 

Мо(1е8ііа, ае, скромность. 
Ргосеііа, ае, буря. 
Киззіа, ае, Россія. 
Раігіа, ае, отечество. 
N0000, ёге, врежу, 
РІасео, ёге, нравлюсь. 
АЬипйо, аге, изобилую. 
Ве, о, объ (предлогъ съ твор. над.) 

-о вііѵае посеі рІапШ. 2, Ѵібіае ріасопі риѳПас 
4. Раѳііа іаЬиІаз. 4. Ве^ійа ЬаЬеІ; аиіаш. 5. Рііеііа, ат 
шойезіши! .6.’ ВеЬешиз атаге раігіат. 7. Ргосеііаѳ посеп 
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8ІІѴІ8. 8. Ататиз ишЬгат вііѵагит. 9. КосШ Іипатп еі; зіеі- 
Іаз ѵійётаз. 10. Кпззіа аЬиікІаІ; зііѵіз. 1Т. Кагга йе аиіа ге- 
§іпае. 12. Маггаіе йе зііѵіз Киззіае. х 

§ 6. Правило. По примѣру зііѵа склоняется женскій 
родъ именъ прилагательныхъ. 

Муж. р. Мазснішит ^епнз. |Ж. р. Еешіпіпнт. {?. Ср. р. Неиігит 

Воп-из добрый, хорошій Ьоп-а Ъоп-иш 

Ма§п-н8 большой, великій та^п-а та^н-иш 

Аіі-пз высокій аік-а а1 Ь-ит 

Рі^ег лѣнирый ріёг*а рі§г-ит 

№^ег черный пі^г-а пір:г-пт 

Просклонять устно и письменно съ русскимъ значеніемъ: 

Апіа аііа высокій дворецъ. 
Еедіпа Ьопа добрая царица. 
ТаЬиІа пі^га черная доска. 

Апіа аііа высокій дворецъ. Аиіаѳ аНае высокіе дворцы. 
Ааіа аііа еві дворецъ высокъ. Аиіае аііае випк дворцы высоки. 

Красивый дворецъ. 2. Дворецъ красивъ. 3. Красивые^ 
дворцы. 4. Дворцы красивы. 5. Наша добрая царица. 6. Наша 
царица добра, 7. Ваша жизнь тяжела. 8. Ваша тяжелая лсизнь.. 
9. Царица имѣетъ высокій и красивый дворецъ. 10. Дворецъ, 
царицы высокъ и красивъ. 11. Наше отечество—Россія. 12. Мы 
любимъ наше отечество. 13. Мы дабимъ тѣнь лѣсовъ. 14. Тѣнк 
вредитъ растеніямъ. 
ЕзЦ есть. Ѵсзіег, іга, ігііт, вашъ. 

Зипіі, суть. ' Ѵііа, ае, жизнь. 
РиІсЬег, сЬга, сЬгиш, красивый. МоІезЬиз, а, ит, тягостный, тя- 

Козіег, іга, Ігиш, нашъ. жедый. ^ 

§ 7. Имена сугцествишельныя 1-го склоненія мужескаго 
рода по значенію: 
Асггісоіа, ае, земледѣлецъ, Роёіа, аѳ, поэтъ. 

пахарь. Рігаіа, ае, морской разбойникъ,, 

Іпсоіа, ае, житель, обитатель. пиратъ. 

Nаи<;а, ае, морякъ. 
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Вѳ Ііаііа. 

Ііаііа езі іегга Еигорае. Иаііа ІіаЬеі іпзйіаз. Эісіііа езі 
іпзтііа Ііаііае. Іп ога 8ісШае езі; Аёіпа. Аѳіпага огпапі; зііѵае. 
іпсоіае Ііаііае зіші; а^гісоіае. Іпсоіае іпзиіагиш еі огагиш Ііа- 
ішо зіші паиіае. Nаи^ае ргосеііаз поп Итепі. 8іеІ1ае пост 
паиііз ѵіат іікіі'сапі. Иаііа. езЬ раШа роёіапіт. Иаііае рагапі; 
роёіае §1огіапі. Іп Иаііа езі Еоша. Ѵіаз Еотоае зІаШае ог- 
папі. Іп ѵііз Еошае егапі агае еі; зіаіиае сіеагит. 

ІЫіа, аѳ, Италія. ІпйГсо, аге, показываю. 
Ьигора, ас, Европа. Раго, агс, доставляю, пріобрѣ- 
Іпзпіа, ас, островъ. приготовляю. 
1п,въ,наГнавопр.г()и.?сътвор.п.) біогіа, ае, слава. 
«ісіііа, ае, Сицилія. Еоша, ае, Римъ. 
•Ога, ае, берегъ. ЗЬаОиа, ае, статуя. 
Леіпа, ае, Этна. ЕгаІ:, былъ, а, о. 

;Огпо, аге, украшаю. Егапі, были, 
ішео, ёге, боюсь. ^\га, ае, жертвенникъ, 
іа, ае, дорога, улица. Иеа, ае, богиня. 

§ 8. Второе склоненіе. 

Правилоі. Во второмъ склоненіи имена существительныя 
/‘Оканчиваются: 

тазсиііпі ^епёгіз на из, ег, іг, 
пец1;гш8 ё:епёгі8 на ит. 

окончанія.ПАДЕЛС ЕЙ. 

N. 
е. 
в. 
Асе. 
V. 
АЫ. 

8іп^и1агІ8. Ріигаііз. 

Ыавс. Ееиіг. 
йз, ёг, Іг, нт 

1 
б 
йш йш 

е, ёг, ІГ йт 
б 

Мазс. Кѳиіг. 

1 а 
бгит 
із 

08 а 
Г а 

Тз 

Правило 2. Мме'на 3-ю скл. на из въ зваш. п.'ед ч 
имѣютъ е, ег прочихъ именахъ 2-ю склоненія и въ именахъ 
«стальныхъ склоненій зват. падежъ всегда сходенъ съ именит. 
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Віп^иіагіз. Ріигаііз. 

N. согѵ-из воронъ согт-і вороны 
6. согѵ-і ворона согѵ-огит вороновъ 

п. СОГѴ-0 ворону согѵ-із воронамъ 

Асе согѵ-пт ворона согѵ-оз вороновъ 
V. согѵ-ѳ! воронъ! согѵ-і! вороны! 

АЫ. согѵ-о ворономъ согѵ-із воронами 

Атісиз, і, другъ. 
Рорйіиз, і, народъ. 
Е^ии8, і, лошадь. 
Ногіив, і, садъ. 
Ѵісіпиз, і, сосѣдъ. 
Ьи(1п8, і, игра. 

Вотшпв, і, господинъ, владыка. 
Сегіиз, а, ит, вѣрный, извѣстный. 
Сагиз, а, иш, дорогой. 
Сіагаз, а, ит, славный, знаме¬ 

нитый. 

Просклоияшь устно и письменно съ русскимъ значенгеюі 

Ѵісіппз сагиз дорогой сосѣдъ. 
Атісііз сегіиз вѣрный другъ. 
Росіа сіагиз знаменитый поэтъ. 

§ 9. 

Віп^иіагіз. 

N. иѴ. а^ег поле риег мальчикъ ѵіг мужъ 

&. а^г-і поля риёг-і мальчика ѵіг-і мужа 

В. а^г-о полю риёг-о мальчику ѵіг-о мужу 

Аср. а^г-ит поде риёг-ит мальчика ѵіг-ит мужа 

АЫ. а^г-о по.аемъ ри ёг* О мальчикомъ ѵіг-о мужемъ 

Мигаііз. 

N. И V. а^г-і поля риёг-і мальчики ѵіг-і мужи 

&. анг-бгит полей риёг-огит мальчиковъ ѵіг-огит мужей 

П. а|^г-І8 полямъ риёг-із мальчикамъ Ѵ1Г-18 мужамъ 

Асе. а^г-08 поля риёг-08 мальчиковъ ѵіг-08 мужей 

АЫ. а$гг-І8 поляМП риёг-І8 мальчиками ѴІГ-І8 мужами 

Правило. Нѣкоторыя имена существиш. и прилага¬ 
тельныя на ег въ склоненіи удероюиваюшъ звукъ е, больший- 
ство же звукъ ѳ теряютъ. 
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Удерживаютъ: Теряютъ: 
Риег, ёгі, мальчикъ. 
Агші^ег, ёгі, оруженосецъ 

ёгі, .знаменосецъ. 
ІіЬёгі, огііш, дѣти. 

А^ег, дгі, поле. 

Ма^івіег, Ігі, учитель, настав¬ 

никъ. 
д,. „ ч. „ ' -- . ЬіЬег, Ьгі, книга. 

іеег, ега, егит, жалкіД, несчаст- Засег, ста, сгиш, священный. 

ТіЬог 2.» 2 ^ черный. 
ЬіЬег, ега, ёгит, свободный. ЕиЬег, Ьга, Ьгат, красный. 

Гепег, ега, егит, нѣжный. Ае^ег, ^га, ^гит больной. 
Азрег, ега, егит, грубый, суровый. 

Просклонять устно и письменно съ русскит значеніемъ: 

ЬіЬег Ьопнз хорошая книга. 
Рориіиз тізег жалкій народъ. 
Козіег та§і8іег нашъ учитель. 
А^гісоіа рі^ег лѣнивый пахарь. 

§ 10. 

Правило. У существительныхъ средняго рода всѣхъ 
склоненіи падежи именит., винит, и зват. сходны- кромѣ 
того всѣ существ, сред, рода во множеств, ч. аъ имен, 
винит, и зват. оканчиваются на а. ’ 

N. и V. 

О. 
В. 
Асе. 
АЫ. 

Ьіп^иіагіз. Ріигаііз. 
Ье11-ит война 
Ьеіі-і войны 
Ьеіі-о войнѣ 
Ьеіі-ит войну 
ЬрП’О войною 

Ьеіі-а войны 
Ьеіі-бгит войнъ . 
Ье11-І8 войнамъ 
Ьеіі-а войны 
Ье11-І8 войнами 

іешріит, і, храмъ. Саеіит, і, небо. 
8іппі1асгит, і, изображеніе. ОгнашеШит, і, украшеніе. 
Вониш, 1, даръ. Оррйіит, і, городъ. 

Просклонять по-русски и по-.іатыни: 

Высокій храмъ іешріііт аіііш. 

Большая война та§шіт Ьеііига. 
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§ 11. Склоненіе именъ прилагательныхъ. 

Віп^^иіагіз. 

М. N. 

N. Ъоппз Ъопа Ъопит ' 

&. Ъопі Ъопае Ъопі 1 

В. Ъопо Ъопае Ъопо 

Асе. Ъопит Ъопаш Ъопит 

V. Ъопе Ъопа Ъопит 

АЫ. Ъопо Ъопа Ъопо 

Ѳіп^иіагіз. 

N. и V. пі|^ег пі^га пі^гиш 

0. пі^гі пір^гаѳ пі^гі 

В. пі^го пі^гае пі^го 

Асе. пі^гит пі^гат пі^гит 

АЫ. пі^го пі^га пі^го 

8іп^ иіагіз. 

N. и V, , ІіЪег ІіЪёга ИЬёгиш 

Сг. ИЪегі ІіЪегае ІіЬегі 

В. ІіЪего ІіЪегае ІіЪего 
Асе. ИЪегпт ііЪегат ІіЪегит 

АЫ. ИЪего ІіЪега ІіЬего 

Ріигаііз. 
М. К. N. 

Ьопі Ъопае Ъопа 
Ьопогит Ьопагит Ъопогига 
Ъопіз Ьопіз Ьопіз 
Ьопоз Ьопаз Ьопа 
Ьопі Ъопае Ъопа 
Ъопіз Ъопіз Ъопіз 

Ріигаііз. 

пі^п 
піцгогит пі^гапіт пі^гогппі 
ш^гіз пі^гіз піртз 
пі^гоз пі^газ пі^га 
пі^гіз пі^гіз пі^гіз 

Ріигаііз. 

ІіЬегі ІіЪегае ІіЬега 
ИЬегогптІіЪегагпт ІіЬегогпт 
ІіЪегіз ІіЪегіз ІіЪегіз 
ИЪегоз ИЪегаз ІіЪега 
ІіЪегіз ІіЪегіз ИЬегіз 

§ 12. Правило. Предлогъ іп въ, на, ставится съ вшшш, 
пад. па вопросъ куда и съ творит, на вопросъ гдѣ: 

кудаТ лхі зііѵат, іп зііѵаз—въ лѣсъ, въ лѣса, 
іп а^гпт, іп а§:го8—въ поде, въ поля. 

гдгь? іп зііѵа, іп зііѵів—въ лѣсу, въ лѣсахъ, 
іп а^го, іп а^гіз—въ полѣ, въ поляхъ. 

1. Хорошій сосѣдъ. 2. Сосѣдъ хорошъ. 3. Наши добрые 
ирузья. 4. Наши друзья добры. 5. Знаменитый поэтъ. 6. Поэтъ 
\наменитъ. 7. Знаменитые поэты. 8. Поэты знамениты. 
9/ІкІы любимъ нашего друга. 10. Садъ нашего друга цвѣ¬ 
тетъ. 11. Нашъ другъ имѣетъ садъ. 12. Книга учителя хоро- 

„ша. 13. Дѣти любятъ учителя. 14 Игры нравятся мальчи¬ 
камъ. 15. Мальчики любятъ игры. 16. Высокій и красивый 
храмт» 17. Храмъ высокъ и красивъ. 18. Высокіе и кра¬ 
сивые храмы украшаютъ наши города. 19. Храмы нашего 
города высоки и красивы. 20. Учитель гуляетъ съ учениками 
въ саду и разсказываетъ о храмахъ грековъ и римлянъ. 21. Въ 
школѣ мы учимся, въ храмѣ молимся. 22. Вѣрные друзья— 



15 

даръ Божій (=Бога). 23. Богъ—владыка пеба и земли. 24. Звѣз¬ 
ды—украшеніе неба. 25. Священныя изображенія украшаютъ 
драмы. 26. Въ храмахъ много священныхъ изображеній. 

Сит, съ (предлогъ сг ^//<902?. пад,'). Візсірйіиз, і, ученикъ. 
(тгаесиз, а, нт, греческій. 8сЬо1а, ае, школа. 
Огаесиз, і, грекъ. Б'іанз, а, ит, вѣрнБій. 
Еотапиз, а, ит, римскій. Вѳиз, Веі, Богъ. Л 
Котапиз, і, римлянинъ. МиНиз, а, ит, многій] 

ѵУ Ве ѵега атісШа. 

Ѵегі ашісі зешрег зіші гагі. Аіпісійа Ьопогііт йгта еі 
сегіа езС Ашісиз ашісо сагиз еяС Ашісіііа ѵііат Ьнтаюат 
отаі шииіз Ьопіз. Бопі риегі зипі ашісі Ьопогит риегогиш. 
РгоЬі ашісі атісіз зіші; схешріа іпйизігіае еі сШі^епІіае. Аті¬ 
сШа ішргоЬогит ашісогиш поп езі; сеПа. Маіа ехешріа заере 
зипі саиза гаа§погіті шаіогиш еі; тііііогит ѵіііогит. Л^іа ѵі- 
Ііогиш езі Іаіа. Віѵіііае зіиШз ѵігіз регісиіозае зіші. Ма^пае 
(ііѵіііае ша^паз сигаз еі шнііа регісйіа ргаеЬепі. Іп регісііИз 
ашісі ѵегі зіші ргаезійіиш йгюиш. 

Ѵегиз, а, ит, истинный. 
Атісі(;іа, ае, дружба, 
ветрег, всегда. 
Ііагиз, а, ит, рѣдкій. 
Рігтиз, а, ию, крѣпкій. 
Нишапиз, а, ит, человѣческій. 
Бопиш, і, добро, благо. 
РгоЬиз, а, ит, честный. 
ІтргбЬиз, а, ит, безчестный. 
Ехетріиш, і, примѣръ. 
Іпйизігіа, ае, трудолюбіе. 
ВіІі^еШіа, ае, прилежаніе. 

§ 13. Сгепиз раззіѵит. 

а) личныя 

Маіиз, а, ит, худой. 
Маіит, і, зло, бѣдствіе. 
Саиза, ае, причина, дѣло. 
Ѵі^іит, іі, порокъ. 
Ьаіиз, а, иш, широкій. 
Віѵіііае, агит, богатство. 
ЯЩИиз, а, ит, глупый. 
Регісиібзиз, а, ит, опасный. 
Регіей Іит, і, опасность. 
Сига, ае, забота. 
РгаѳЬео,ёге, доставляю, причиняю. 
Ргаеаііііит, іі, защита, опора. 

Страдательный залогъ, 

ОКОНЧАНІЯ. 

8іп§и1агі8.1-ое лицо—ог (г) Ріигаііз. 1-ое лицо—тиг 
2- ое » —ГІ8 2-ое » —Шіпі 
3- ье » —Шг 3-ье > —пШг. 
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§ 14. Первое и второе спряженіе. 

1.1аіи-1а-гі быть хвалимымъ 2. (іосё іт учиться 
, 1. Іаий ог меіиі | Й сіосе-ог меня] я учусь 
ьЬ а 2. 1аийа-гІ8 тебя > | <1осё-гіз тебя 11 ты учишься 
Й 3. Іапсіа іпг его | “ йосё-Гиг его ) е^онъучится 

, 1. Іаийа-пшг насъ | Й (1ос9-тиг насъ] ^ мы учимся 
=5 2. Іаийа-шіпі васъ \ | йосе-тші васъ> 3 вы учитесь 

5^3 3. Іаисіа-піііг ихъ { § (Іосе-пкіг ихъ }>^они учатся 

Ѵікирёго, аге, порицаю. Трггео, еге, пугаю, устрашаю. 
ІПазІго, аге, освѣщаю. Соёгеео, ёге, сдерживаю, обузды- 
Нопбго, аге, почитаю, уважаю. «аю. 
Аго, аге, пашу. Веіео, еге, разрушаю. 
Мепа, а, пт, мой. Мотео, ёге, двигаю, трогаю. 
Типа, а, пт, твой. Іпсешііаш, іі, пожаръ. 
А, аЬ, отъ (предл. съ твор. пад.). 

Правило. При страдательномъ залогѣ на вопросъ кѣмъ 
ставится твор. пад. съ предлогот а (аЪ), на вопросъ чѣмъ— 

твор. безъ предлога. 

1. Меня хвалятъ мои учителя. 2. Тебя порицаютъ твои 
друзья. 3. Ночью луна освѣщаетъ землю. 4. Насъ любятъ 
сосѣди. 5. Васъ уважаютъ наши друзья. 6. Земледѣльцы па¬ 
шутъ поля. 7. Меня не пугаютъ бури. 8. Тебя сдерживаютъ 
опасности. -9. Пожаръ разі)ушаетъ городъ. 10. Насъ пугаютъ 
опасности и заботы. 11. Васъ сдерживаютъ друзья. 12. Бури 
доставляютъ морякамъ много опасностей. 

§ 15. Третье и четвертое спряженіе. 

1 п і’і п і 1. ге^~і покрываться шипі гі ограждаться 

. 1. к*^-ог я покрываюсь типі-ог меня ! 1 і ьо 
2, Іс^-ё-гів ты покрываешься тппІ-гІ8 тебя 
3. 1;ор:'-Т4пг онъ покрывается типі-кіг его 1 

с 1 иг мы покрываемся тиаі-тиг пасъ 1 I ^ і 
2. вы покрываетесь шиш-тТпі васъ 

ё 1 Си 1 іе^-и-піиг опи покрываются тііпі-и-пГ.иг ихъ 1 » ^ 



17 

І)еГеп(іо, ёге, защищаю. NиI;гіо, іге, питаю, кормлю. 
Мійо, ёге, посылаю. Ѵезііо, іге, одѣваю. 
Со§о, ёге, собираю, принуждаю. Рипіо, іге, наказываю. 
Ѵіпсо, ёге, побѣждаю. Сизібйіо, іге, стерегу, оберегаю. 
Ьасгіта, ае, сле.за. Ргорій^ии8, і, родственникъ. 
НегЬа, ае, трава. Мнгиз, і, стѣна. 

1. Меня защищаютъ мои друзья. 2. Тебя иосылаютъ въ 
школу. 3. Мальчикъ читаетъ книгу. 4. Насъ заставляютъ 
трудиться. 5. Васъ трогаютъ и побѣждаютъ слезы несчастныхъ. 
6., Трава покрываетъ поля. 7. Меня кормятъ и одѣваютъ 
родственники. 8. Тебя порицаютъ и наказываютъ твои учи¬ 
теля. 9. Городъ укрѣпляется стѣнами. 10. Насъ оберегаютъ 
друзья. 11. Васъ кормятъ и одѣваютъ родственники. 12. По¬ 
роки наказываются. 

§ 16. Третье склоненіе. 

Правило. Имена существительныя Зго склоненія окан¬ 
чиваются: 

тазсиііпа на о, ог, оз, 
ег, ех и ез неравносложныя; 

іГешіпіпа на аз, ез равн., із, из (въ род. п. иііз и пйіз), 
іо, <іо, ео, 
X (кромѣ ех) и на & съ предгиеств. согласной; 

исніга на еп, иг, из (въ род. п.—огіз, егіз, игіз), 
е, а1, аг. 

ОКОНЧАНІЯ ПАДЕЖЕЙ. 

КГ.иѴ. 
а. 
в. 
Асе. 
АЫ. 

8іп^п1агІ8. Ріигаііз. 

М. Е. N. 

18 
I 
ёш, какъ N. 
ё 

М. и Е. N. 
ёз а 

йт 
. іЬй8 

ёз а 
іЬп8 

2 



§ 17. Мужескій родъ. Мазсиііпит ^епиз. 

8егто, бпіз, рѣчь: 
бпіз, разбойникъ. 

Ното, Ьошшіз, человѣкъ, 

Боіог, бгіз, скорбь. 
Нопог, бгіз, честь, почетъ. 
Соіог, бгіз, цвѣтъ. 

Поз, Яогіз, цвѣтокъ. 
Моз, тогіз, нравъ, обычай. 

Лпзег, ёгіз, гусь. 

Сагсег, ёгіз, темница. 
Раіег, ІГІ8, отецъ. 
Ргаіег, ігіз, братъ. 

Іи(іех, (іісіз, судья. 
Кох, гс^із, царь, 
бгех, ^ге^із, стадо. 

Мііез, Іііз, солдатъ, воинъ. 
Е^ие8, 1ІІ8, всадникъ. 
Рсбсз, Шз, пѣхотинецъ. 
Рез, рейіз, нога. 

Зіп^иіагіз. 

N.иV. зегто рѣчь йоіог скорбь йоз цвѣтокъ 
&. зегтбп-із (іоібг-із йог-із 
В. зегшбп-і (ІОІбГ-І йог-і 
Асе. зегтбп-ет (іо1бг-ет йог-ет 
АЫ. зегтбп-е (ІОІбГ-Ѳ йог-е 

Ріигаііз. і 
N.иV. зѳгтбп-ез йоібг-ез йог-ез 

0. зегшбп-ит (іоібг-ит йог-ит : 
В. зегтоп-іЬиз (ІоІог-іЬиз йог-іЬиз 
Асе. зегтбп-ез (Іоібг-ез йог-ез ; 
АЫ. зегтоп-ТЪиз (іоІог-ІЬиз йог-іЬиз 

Зіп^^ніагіз. ; 

М.иѴ. апзег гусь іибех судья тііез воинъ 
а. апзёг-із іибіе-із тіііі-із 
в. апзёг-і іисііс-і тіІІІ-і і 
Асе. апзёг-ет іи(іТс-епі ті1іі-ет 
АЫ. апзёг-ѳ іибГс-е ЮІІІ-ІѲ 

Ріигаііз. 

К.иѴ. апзёг-ез іисііс-ез тіІІЬ-ез 
0. апзёг-ит іибіе-ит шііііі-ипі 
в. апзег-іЬиз іийіс-іЬиз шіІіі-іЬиз 
Асе. апзёг-ез іибіе-ез шіІІі-ез 
АЫ. апзег-іЬиз іікііс-іЬпз тіІіЬ-іЪиз 

Сіашог та^пиз громкій крикъ. 
Поз риісііег красивый цвѣтокъ. 
Ното ргоЬиз честный человѣкъ. 
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Оѳ ЯогіЬив. 

Ріогез отапі зііѵаз еі а§го8 еі; Ьогіоз. Раисі Ьотіпез Йо- 
ГѲ8 поп атапі;. Киііиз йоз езі; зіпе соібгѳ, тиИі йогез зипі; 
зіпе ойбге. Миііі Йогез ЬаЬепі іисипйоз ойбгез еі соіогез. 
Ойог іисипйиз йогиш риІсЬгогит ріасеі ЬошіпіЬиз. Еіогиш 
соіогез ѵагіі зипі 8ип1; йогез аІЬі, гиЬгі, йаѵі, пі^гі. Коппііііі 
йогез ЬошіпіЬиз зипі похіі. Погез зіші; ехешріит ѵі(;ае Ьи- 
шапае. Ѵі йогез саййсі зипі, ііа ѵііа Ьишапа сасійса езі;. 

Раисі, ае, а, немногіе, 
-Ъіиііиз, а, иш, никакой не, 

одинъ 
8іпе, безъ (съ твор, п.), 
О(1ог, огіз, запахъ. 
Іисішбиз, а, пт, пріятный. 
Л^агіиз, а, ига, различный. 
АіЬиз, а, ига, бѣлый. 

Ріаѵиз, а, ига, желтый, 
ни Коппиііиз, а, ига, нѣкоторый, 
не. Кохіиз, а, иш, нредный. 

ІТі, какъ. 
І1:а, такъ. 
Саййсиз, а, ига, тлѣнный, недолго¬ 

вѣчный. 

Бе тіІШЪиз Еотапіз. 

Ма^пиз егаі; пишёгиз шіШиш Еотапогпш. Мііііез Кошапі 
Ьеііісозі егапі МШіез аиі рейііез зипі; аиі; е^и1іе8. Агша ре- 
йіиш еі е^и1іит ѵагіа зипі. Рейііит ѳі е^иііит агша егапі 
^Іайіі, Ьазіае, зсиіа. Е^иіііЬи8 Кошапіз е^иі едге^іі егапі. 
Мііііез ЕогаапР е^гедіі сизібйез еі ішраѵМі йеГепзогез раігіае 
егапі. Ргаешіиш іаЬогиш шіИіиш егаі ѵісіогіа еі {^Іогіа еі 
Ьопог раігіае. Ма^пиз егаі іп шіІіііЬиз Кошапіз ашог раиіае. 
Мііііез Кошапогиш ѵісібгез тиііогііш рориіогиш егапі. 
Пишёгиз, і, число. 
ВеШсбзиз, а, иш, воинственный. 
Аиі-аиі, или-или. 
Аггаа, огиш, оружіе. 

‘Оіасііиз, іі, мечъ. 
Назіа, ае, копье. 
8сиІит, і, щитъ. 
Е^ге^іиз, а, ига, отличный. 
Сизіоз, ойіз, стражъ. 
ІгараѵИиз, а, иш, неустрашимый 
ВеЬпзог, бгіз, защитникъ. 

Ргаешіиш, іі, награда. 
ЬаЬог, бгіз, трудъ. 
Ргаешіиш ІаЬогіз, награда за 

трудъ. 
Ѵісіог, бгіз, побѣдитель. 
Ѵісіогіа, ае, побѣда. 
Ашог, бгіз, любовь. 
Маіег, Ігіз, ж. мать. 
Рагео, ёге, повинуюсь. 

.Пих, (Іисіз, м. полководецъ. 
8аійІо, аге, привѣтствую. 

1. Красивые цвѣты. 2. Цвѣты красивы. 3. Неустраши¬ 
мые воины. 4. Воины неустрашимы. 5. Мы любимъ краси¬ 
вые цвѣты. 6. Красивые цвѣты нравятся многимъ людямъ. 
7. Чти отца твоего и матерь. 8. Велика любовь твоего отца: 

2* 
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ТВОЙ отецъ тебя одѣваетъ, кормитъ и учитъ (страд, зал.). 
9. Наши неустрашимые воины любятъ и защищаютъ отече¬ 
ство (стр. зал.). 10. Боиііы повинуются полководцу. 11. Воины 
привѣтствуютъ царя громкимъ крикомъ (въ стр. зал.) 12. Слы¬ 
шится громкій крикъ воиновъ. 13. Полководецъ хвалитъ не¬ 
устрашимыхъ воиновъ (въ стр. зал.). 

§ 18. Жѳнскій родъ. Ретіпіпиш ^ешів. 

8іп^и1агі8. 

N.иV. 
а. 
в. 
Асе. 
АЫ. 

аеіав возрастъ 
аеі;аІ;-І8 
аеіаі-і 
аѳіаі-ет 
аеіаі-е 

раіиз болото 
ра1й4-І8 
ра1й(і-і 
ра1й(і-ет 
ра1п(1-е 

ѵох голосъ 
Ѵ0С-І8 

ѵос-і 
ѵос-ет 
ѵос-ѳ 

габіх корень 
га(1іс-І8 ■ 
гайіс-і 
гайіс-ѳт 
гайіс-е 

Ріигаііз. 

N.иV. аеіаі-ез раійй-ез ѵос-ез гайіс-ез 
0. аеіа(;-ит раійсі-ит ѵос-ит габіе-ипі 
В. аеІаі-іЬи8 раІий-ІЬпз ѵос-ІЬив габіс-іЪпз 
Асе. аеіаі-ез ра1й(і-е8 ѵос-ез га(1іс-е8 
АЫ. аеіаі-іЬиз раІий-іЬиз ѵос-іЬиз га(1іс-іЬи8 

Аеіаз, а1І8, возрастъ. 
СіѵТіаз, аіІ8, государство. 
Саіашііаз, аііз, бѣдствіе. 

Ке^іо, опіз, страна. 
Каііо, бпІ8, племя. 
Ііаііо, бпІ8, разумъ. 

Раіиз, й(іІ8, болото. РогііШйо, іпіз, храбрость. 
Ьаи8, Іаиіііз, похвала. Нігипіо, іпіз, ласточка. 
Ѵігіиз, йііз, добродѣтель, храб- СопзйеШіІо, іпіз, привычка. 

— ростъ. — 
Рах, расІ8, миръ. Іта^о, шіз, образъ, изображеніе. 
Ѵох, ѴОСІ8, голосъ. Огщо, ІПІ8, происхожденіе, нача.ш* 
Ьпх, Іисів, свѣтъ. СаІІ^о, іпіз, мракъ. 

Саіатііаб та§па большое несчастіе. 
Ьаіа раіпз широкое болото. 
Nо8і^а ге§іо наша страна. 
Сопзпеіікіо шаіа дурная привычка. 

Бе сіѵііаѣе Вошапа. 

Ех шітего сіѵііаіпш апіідпагиш ргаесірне сЦга езі сіѵііав 
Еоіпапогит. Могит іпіеёгііаз йгшпт і’ішйатепіиш сіѵііаіів 
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Еотапаѳ егаі;. Ма§па оііт егаі, Котапогит рібіав, тпіга тШЧит 
«отапогит йізсірііпа, пои йисит Еотапогпш аисіогііаз. 
Оіогіа еі аисеогІЬаз сіѵіШіз Котапае арий аііоз рорніоз 
та^па «гаі. Розіеа ітрегіит Кошапогит ІіЬегіаІ;! 8ісШае, 
Оіаесіае, Ііізрапіав, ОаІІіао, шакагит аііагиш Іеггагиш іиіез- 
іит егаі. 

Е, ех, изъ (сг твор, «*). АисіогТ^аз, аІ:І8, значеніе, вліяніе 
Апіцниз, а, ит, древній. власть! 
Ргаесірие, особенно. Ариб, у, при {сг вин, п.), 
Іпіе^гііаз, аеіз, неповреждепность,А1іи8, а, иб, иной, другой. 

чистота. Оііт, нѣкогда. 
Еиікіатепіит, і, основаніе. Розіеа, потомъ, послѣ. 
Ріёіаз, аііз, благочестіе, набож- Ітрегіит, іі, владычество, власть* 

ность, почтительность. ЬіЬегіаз, аііз, свобода. 
МІгиз, а, ит, удивительный. Огаесіа, ае, Греція. 
Різсіріша, ае, ученіе, порядокъ, Шзрапіа, ае, Испанія. 

дисциплина, баіііа, ае, Галлія. 
Коіиз, а, ит, извѣстный. ІпГезІиз, а, ит, враждебный. 

О добродѣтели. 

Набожность мать человѣческихъ добродѣтелей. Добро-* 
дѣтель есть украшеніе и ранпей (ргітпз) юности и глубокой 
(иійтпз) старости. Добродѣтель ведетъ къ свободѣ, пороки 
ведутъ къ раоству. Рабство тяжело для человѣка (дат. п.). 
Въ добродѣтели заключается (езі;) благополучіе людей. Въ 
числѣ добродѣтелей находится (езі;) трудъ. Трудъ укрѣпляетъ 
наше здоровье. Въ юности мы должны трудиться, ибо празд¬ 
ная (ріёег) юность готовиіч> жалкую старость. 

Ргішиз, а, ит, первый. 
ІТиітиз, а, иш, послѣдній. 
Іиѵепкиз, йііз, юность. 
бепесЬиз, йііб, старость. 
Висо, ёге, веду. 
Ай, къ, до (съ вин. п.). 

Зегѵііиз, пііз, рабство. 
8а1и8, й1;І8, спасеніе, благополучіе. 
Еігто, аге, укрѣпляю. 
Ѵаіеіййо, іпів, здоровье. 
Каш, ибо, потому что. 

§ 19. 

Правило. Существительныя равносложныя на ез и І8, 
а также существительныя на в и уц съ предшествующей со-^ 
гласной въ родительномъ пад. мн. ц. имѣютъ окончаніе іит 
вм. ит. 
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Зіп^иіагіз. 

К.иѴ. пиЬез обдако аѵіз птица рагз часть агх зймокъ, 
крѣпость 

е. пиЪ“І8 аѵ-І8 рагЫз агс-із 
в. ішЬ-і аѵ-і рагі-і агс-і 
Асе. пиЬ-еШ аѵ-еш ])агі-ет агс-ет 
АЫ. пиЬ-е аѵ-е раг(;-е агс-е 

Ріигаііз. 

КиѴ. пиЪ-е8 аѵ-ез рагі-ез агс-ез 
О. пиЬ-іит аѵ-іиш рагі-іит агс-іит 
в. пиЬ-іЬиз аѵ-іЬиз рагі-іЬи8 агС“іЬи8 
Асе. пиЬ-ез аѵ-ез рагі-ез агс-ез 
АЫ. пиЪ-іЪіі8 аѵ-іЬп8 рагІ-іЬиз агс-іЬиз 

КиЬез, І8, облако, туча. Рагз, рагкіз, часть. 
Ѵиірев, І8, лпсица. ІТгЬз, игЬіз, городъ, 
ііирев, І8, утесъ, скала. Оепз, депііз, племя, народъ. 

Аѵі8, і8, птица. Агх, агсіз, крѣпость, замокъ. 
Апгіз, І8, ухо. Ыегх, тегсіз, товаръ. 
Ѵезііз, І8, одежда. 

Красивая птица аѵіз риІсЬга. 
Хитрая лисица ѵиірез саІМа. 
Большое племя та§па §еп5. 

Ве агсе еі; игЪе Тгоіапогит. 

Миііапш игЬіиш огі§о іпсегіа езі;. МпНае пгЬез агсе? 
"йгтаз ек Іпггез аііаз ЬаЬеп*. ТІгЬез аІШидіпе еЬ тадпііийіпе 
тпгогит йгшае зипі. Іп агсіЬпз йгтіз Іпіі зппі Ьогаіпез, іи- 
іае еііат тегсез тегсаіогпіп, Тгоіае еі агсіз Тгоіапаѳ огі^о 
іпсегіа езі. Тгоіа ЬаЬеЬаі агсет аііаш еі йгтат. Іп агсе 
«гапі йотісіііа гедіз еі йііогпт Шіа^ит^ие ге^із еі тика іеш- 
ріа. Іп іетрИз егапі зіаіиае еі агае еі рпІсЬгае ітадіпез <іе- 
•огпш еі йеагит. Ііісоіае Тгоіае іпзідпез йогііішііпе егапі, ѵіг- 
.:§іпе8 еі тиііёгез ЬаЬсЬапі іатат е^^ге^іяе рпІсЬгііпйіпіз. Ііех 
Тгоіапогит (Іотіпиз егаі тиііагит паііотіт еі ге^іопіз та^пае. 
Тгоіа, ае, Троя. 
Тгоіапиз, а, иш, троянскій. 
Тгоіапиз, і, троянецъ. 

Іпсегіиз, а, пт, неизвѣстный, 
непрочный. 

Таггіз, І8, башня. 
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Аиііисіо, шів, высота. 
Ма^піійіо, Тпіз, величина. 
Ти1и8, а, ит, безопасный. 
Еііаш, также, даже и. 
МегсаІ:ог, бгіз, купецъ, торго¬ 

вецъ. 
НаЬеЪаі, онъ, она, имѣлъ,-ла, 
НаЬеЬапІ;, они, онѣ, имѣли. 
^ошісіИиш, іі, лсилище. 

Еіііиз, іі, сынъ. 
Еіііа, ае, дочь. 
0,ие, и (ставится позади словак 
1п8і^пІ8, замѣчательный. 
Ѵіг^о, ШІ8, дѣвица. 
Миііег, іёгІ8, женщина. 
Раша, ае, молва, слава. 
РаІсЬгііййо, Іпіз, красота. 

Волкъ ж коза. 

Волкъ видитъ козу на высокой скалѣ и говоритъ: «Оставь 
голыя мѣста и спустись сюда на покрытыя травою поля». 
Коза чувствуетъ обманъ и отвѣчаетъ: «Я не намѣрена (=я не 
имѣю въ душѣ) предпочитать удовольствіе благополучію >, 

Ьирпз, і, волкъ. Вісо, ёге, говорю. 
Сарга, ае, коза. іІе1іп^ио, ёге, оставляю. 
Кікіиз, а, ина, голый. Сатрпз, і, поле. 
Ьоспз, і, мѣсто (во мн. ч. ср, Ггапз, Ггайсііз, обманъ. 

р* Іоса, огшп). Кезропйео, ёге, отвѣчаю. 
Безсепсіо, ёге, спускаюсь. Апітиз, і, духъ, душа. 

Ргаеропо, ёге, предпочитаю. 
НегЬшиз, а, ит, покрытый тра- ѴоІирЬаз, аііз, удовольствіе. 

вою. 

§ 20. Средній родъ. Кеи(:гит ^еппз. 

біп^иіагіз. 

КиѴ. 
о; 
в. 
Асе. 
АЫ. 

потеп имя 
потіп-І8 
потіп-і 
потен 
потіп-е 

^иНиг горло 
^иіійг-із 
^иЦйг-і 
^иііиг 
^иийг-е 

Ріигяііз. 

КиѴ. потіп-а ^иЦйг-а 
6. потіп-ит ^иіійг-ит 
В. потіп-і Ь из ^иіІиг-іЬиз 
Асе. потіп-а ^иІШг-а 
АЫ. пошіп-іЪиз ^иииг-іЬиз 
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8іп^иІагІ8. 

N.иV. 
О. 
В. 
Асе. 
АЫ. 

іетрпв время 
Іетрог-І8 
(;етрбг-і 
Іешриз 
іетрбг-ѳ 

ориБ дѣдо, сочи- 
орёг-І8 неніѳ 
орёг-і 
ори8 
орёг-е 

сгиз нога 
сгиг-І8 
сгиг-і 
сгаз 
сгиг-е 

Ріигаііз. 

М.иѴ. 
е. 
в. 
Асе. 
АЫ. 

Іешрог-а 
іетрог-ит 
іотрог-іЪиз 
^етрбг-а 
Іетрог-іЪиз 

орёг-а 
орёг-иш 
орог-іЬиз 
орёг-а 
орёг-іЬиз 

сгиг-а 
сгиг-иш 
сгиг-іЬиз 
сгиг-а 
сгиг-і Ъи 8 

і^отеп, ІПІ8, иыа, 
Ріитеп, Тпіз, у)ѣка. 
Сагтеп, іпІ8, стихотворевіе. 
Риітеп, шіз, молнія (ударъ). 

Ориз, ёгіз, дѣло, ироизведеніе. 
Оепиз, ёгіз, родъ. 
Роейиз, ёгіз, договоръ. 
Зсеіиз, ёгіз, преступленіе. 

Ри1§иг, йгіз, молнія (блескъ). Сгиз, сгигіз, нога, голень. 
ИоЬиг, бгіз, твердость, крѣпость. Іиз, іигіз, право, законъ. 
Мигтиг, йгіз, шумъ. Киз, гагіз, деревня. 

Тетрпз, огіз, время. 
Согриз, огіз, тѣло. Ьас, Іасііз, р. молоко. 
Ргі^из, огіз, холодъ. Сарпі, саріііз, ср. р. голова. 

Широкая рѣка Нитеп Іаіию. 
Великое преступленіе зсеіиз та^пит. 

Бѳ СусІоріЪиз. 

Nипс Іе^іитз сагтіпа Нотёгі. Іп Нотёгі сагтіпіЬиз езі 
<1е СусІоріЬиз 1‘аЬиІа. Ботісіііа Сусіорит егапі іп огіз 8ісі1іае 
іпзпіае ргоре Іійога. Согрога Сусіорига шадпа еі гоЪіізІа егапі. 
Оусіорез поп іига, поп (оейёга йггаа, поп пгЬез, поп ѵісоз 
ЬаЪеЪапі;; ргоріег (гі^бга іп зреіппсіз йотісШа ІіаЬеЬапі. Меі 
еі Іас егапі; сіЬііз Сусібриш; піар:па соріа теШз с§ге{гіі еі; Іасііз 
аІЬі іп зреіипса РоІурЬёті Сусіоріз егаС Іп согрогіЬпз Сусіо¬ 
рит гоЬиг тігит егаі. і'иітіпа беогит орега Сусібриш егапі- 
Сусіорез ппііт осиіит іп Ігопіе ЬаЬеЬаііі;. 

Сусіорз, бріз, Циклопъ. Ргоре, близъ (съ вин. п.). 
Кипе, теперь. Ьіііиз, огіз, берегъ (морской). 
Нотёгиз, і, Гомеръ. КоЬизіиз, а, пт, сильный. 
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Іпшвіиз, а, ит, несправедливый. 
Ѵісіі8> і, селеніе, деревня. 
Ргоркег, по причинѣ (съ вин. п.). 
Ооріа, ае, изобиліе, 
вреіапеа, аѳ, пещера. 
Мсі, те11І8, ср. медъ. 
СіЬп8, і, пища. 
РоІурЬётиз, і, Полифемъ. 
ІІпиз, а, пт, одинъ. 
Осиіпз, і, глазъ. 

Егопв, ітопііз, лобъ. 
Кіра, ае, берегъ (рѣки), 
бапиз, а, пт, здоровый. 
Меп8, тепііз, умъ. 
Миіо, аге, перемѣняю. 
Метогіа, ае, память, воспомина¬ 

ніе. 
Тепео, ёге, держу. 
Метогіа іепео, храню въ памяти. 

1. Многія рѣки имѣютъ высокіе берега. 2. Удары молніи 
пугаютъ людей. 3. Холода вредятъ растеніямъ. 4. Здоровый 
умъ въ здоровомъ тѣлѣ великое благо. 5. Перемѣняются 
времена, перемѣняются таюке и люди. 6. Время разрушаетъ 
произведенія людей (въ стр.). 7. Много именъ великихъ му¬ 
жей мы хранимъ въ памяти. 

§ 21. 

Склоненіе именъ сущ. на е, а1, аг. 

Правило. Имена сущ, па е, а1, аг, имѣютъ въ твор, 
пад, един, ч, оконтніе і, въ имен,,, вин, и зват, множ, ч,— 
іа и въ род. множ, ч, іит. 

8іп^и1агі8. 

М.иѴ. ѳ а1, аг шаге море апітаі животное саісаг шпора а. І8 таг-І8 апітаІ-І8 саІсаг-І8 
О. і таг-і апіта1-і са1саг«і 
Асе. е, а1, аг таг-е апітаі саісаг 
АЫ. і гааг-і апіта1-і саісаг-і 

Ріигаііз. 

Н.иѴ. іа таг-іа апітаі-іа саісаг-іа 
6. іит таг-іит апітаі-іит саісаг-іит 
В. іЬиз шаг-іЬиз апіта1-іЪи8 саІсаг-іЪиз 
Асе. іа гааг-іа апітаі-іа саісаг-іа 
АЫ. іЬпз таг-іЬиз апіта1-іЬи8 саІсаг-іЬиз 

Т>е тагі. 

Мпііа еі та^па йишіпа іп таге Яішпі;. Іп тагі іпзіііае 
тпііае зипі;. МиПае іпзпіае тагіз зіші; та^пае. Магіа зипі 
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ргоЛшйа. Магіа ЬаЬепі Ііііога, йитіпа гіраз. Ех пптего та§по 
тпагіиш шиііа поіа зипі;. Кирез Ііііопіт гаагіит ааере аііае 
81ШІ;. Іп шагі іттпепзо шііііа ^епсга ѵагіогит апігааііит 
Іп аііо таті іетрсзіаіез поп регіспібзае 8пп1;. Nа^11ае ітраѵійі 
тагіа Іаікіапі;, пат ветрег іп тагі регісііІ080 яипѣ. Маге регі- 
сіііозит тиКіз паііііз ітраѵійіз саиза тогЫз егаі;. 

Еіио, ёге, току. НаЬТіо, аге, живу, обитаю. 
РгоГипйив, а, ит, глубокій. Ргосііі, далеко. 
Іттеизпз, а, ит, неизмѣримый. Рега^го, аге, объѣзжаю. 
Маге аРит, открытое море. ТІеІ:е, із, сѣть. 
ТетрезГаз, агіз, бура. Різсаіог, рыбакъ. 
Могз, тогііз, смерть. ^оѵиз, а, ит, новый. 

1. Богу повинуются земли и моря. 2. Мы живемъ не¬ 
далеко отъ моря. 3. Въ моряхъ много большихъ (мпогія 
н большія) лшвотііыхъ. 4. Въ моря течетъ много большихъ 
рѣкъ. 5. Торговцы объѣзл^аютъ земли и моря. 6. Рыбаки 
приготовляютъ новыя сѣти (въ стр.) 7. Новыя сѣти рыба¬ 
ковъ крѣпки. 

§ 22. Склоненіе именъ прилагательныхъ. 

Правило 1. Имена прилагательныя^ склоняюгцілся по 
З’-му склоненію^ 07) швор. ггад, един, ч, имгъгошъ окончаніе і, въ 
27од. ггад. м?іож, ч,—ішп, въ среди, роди множ, ч, въ имен., 
тш, гі зват. іа. 

Правило 2. Имена прил. 3-го склоненія бываютъ: 

трехъ окопчагіій—м, ег, ою, І8, ср. е^ 
двухъ окончаній—м. и ою, І8, ср, е, 
и одного окончанія для всгьхъ родовъ, 

1) СКЛОНЕНІЕ ІІРИЛагаТЕЛЬНЬІХЪ 3-хъ окончаній. 

Им. ед. въ м, ег, въ ж, І8, въ ср. е. 

N.иV. 
а. 
в. 
Асе. 
АЫ. 

віп^иіагіз. Ріигаііз. 

М. Е. N. 
асе г асг-із асг-е 

асг-із 
асг-і 

асг-ет асг-е 
асг-і 

М. Е. N. 
асг-ез асі*-іа 

асг-і иш 
асг-іЬиз 

асг-ез асг-іа 
асг-іЬиз 
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Такихъ прилагательныхъ 9-ть. 

Асег, асгіз, асге, острый. Рейезіег, зігіз, зіге, пѣхотный. 
Аіасег, асгіз, асге, бодрый. Раіизіег, зігіз, зіге, болотистый. 
Сеіег, ёгіз, ёге, скорый. 8а1йЬег, Ьгіз, Ьге полезный дл« 
СѳІёЬег, ёЬгіз, ёЪге часто посѣ- здоровья, здоровый. 

щаемый, славный. Ѵоійсег, йсгіз, йсге, крылатый. 
Е^ие8^е^, зігіз, зіге, всадниче¬ 

скій, конный. 

2) СКЛОНЕНІЕ ПРИЛАГАТКТЬНЫХЪ 2-ХЪ ОКОНЧАНІЙ. 

Им. ед. въ м. и ж. із, въ ср. ѳ. 

Зіп^иіагіз. Ріигаііз. 

М. К N. М. Е. N. 
К.иѴ. Ьгеѵ-із Ьгеѵ-е Ьгеѵ-ез Ъгеѵ-іа 
О. Ьгеѵ-І8 Ьгеѵ-іпт 
в. Ьгеѵ-і Ьгеѵ-іЬиз 
Аос. Ъгеѵ-ет Ьгеѵ-о Ьгеѵ-ез Ъгеѵ-іа 
АЫ. Ъгеѵ-і Ьгеѵ-іЬиз 

Вгеѵіз, е, краткій. 
Ьеѵіз, е, легкій, 
бгаѵіз, е, тял;елый. 
Отпіз, е, всякій, весь. 
РасШз, е, легкій. 

ВіШсіІіз, е, трудный. 
Еогііз, е, храбрый, 
бііѵезігіз, е, лъгистый. 
Ліогіаііз, е, смертный. 
Іттогіаііз, е, безсмертный. 

3) СКЛОНЕНІЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХЪ ОДНОГО ОКОНЧАНІЯ. 

К.иѴ. 
6. 
В. 
Асе. 
АЫ. 

8іп?иІагІ8. Ріигаііз. 
М. Е. 

іп^епз 
іп^епЫз 
іп^епі-і 

іп^епі-ет іп^епз 
іп^епІ;-і 

М. Е. N. 
іп^епі-ез іп^епЫа 

і іп^епі-іиш 
■ іп^епі-іЬиз ’ 

іп§еп і-ез іп^епі-іа 
іп^епі-іЬиз 

N.иV. 
а. 
В. 
Асе. 
АЫ. 

Зіп^піагіз. Ріигаііз. 
М. Е. N. 

аийах 
аибас-із 
аи(1ас-і 

аи(1ас-ѳт аийах 
аікЗас-і 

М. Е. N. 
аийас-ез аи(1ас-іа 

аийас-іит 
аийас-іЬиз 

аийас-ез аибас-іа 
аисІас-іЬиз 



Іп^еп8, пНз, огромный. РеИх, Ісіз, счастлиный. 
Аийах, асІ8, смѣлый, отважный. Аігох, бсіз, жестокій. 
Ргигіепз, пііз, благоразумный, Ѵеіох, осіз, скорый, быстрый, 

осторожный. 

1. Россія лѣсиста и болотиста. 2. Всякое счастье непроч¬ 
но. 3. Жизнь человѣка коротка. 4. Время нашей жизни ко¬ 
ротко. 5. Въ смертномъ тѣлѣ обитаетъ безсмертный духъ. 
6. Ваши слова смѣлы и разумны. 7. Всѣ исивотныя заш;ища- 
ютъ свою жизнь. 8. Мы ведемъ упорную (асег) войну. 9. Лег¬ 
кая рапа часто производитъ тяжелую боль (йоіог). 10. Смѣ¬ 
лые враги побѣждаются нашими храбрыми воинами (въ дѣй- 
ств.). 11. Смерть приходитъ ко всѣмъ людямъ. 
РеІісТІаз, аііз, счастье. Ехсііо, аге, возбуждаю. 
ѴегЬиш, і, слово. Ѵиіпиз, ёгіз, рана. 
Іиі^іиш, іі, начало. Ііозііз, із, врагъ, непріятель. 
8ииз, а, иш, свой. Ітребітеаіит, і, нрепятствіе. 

Вѳ НаппіЪаІѳ. 
СеІбЪгіз егаі СагкЬадо, сеІеЬгіа егапі кешріа еі аейійсіа 

пгЬіз, сеІбЬге езі іютеп НапніЬаІіз, е^ге^іі еі йогкіз СагкЬа- 
§іпіеп8шіп бисіз. НапіііЬаІ егак ѵіг асгі іп^епіо, сіѵіЪиз зиіз 
сопзіііогиш 8а1иЪгіит аисіог, шііііит (іих ітраѵійиз еі ЬеШ 
регікиз, тііез сеіег ск Іогкіз. Ск йих ссіег ек іогкіз егак, іка 
шііікез ЬаЬеЬак сеіегез ек Гогкез ек ішраѵійоз. Ѵіског шадпагит 
соріагнш е^иезкгіит ек рейбзкгінт егак. NоЬіП8 ск тегаогаЪіИз 
езк Кошапогиш сіабез Саппепзіз. Мешогіа сіабіз Саппепзіз 
Кошапіз зешрег асегЬа ек кгізкіз егак. Соріае е^пе8к^ез ек ре- 
йезкгез НаппіЬаІіз (іисіЬпз ек шіИкіЬиз Котапогитп (ііи саиза 
кітбгіз егапк. Візсогйіа СагкЬа^шіепзінт егак саиза сІаШз 
НаппіЬаІіз. Сіайез НаппіЬйІіз саиза тиікогит таіогиш СагкЬа- 
§іпіеп8Іит ек раепе ехікіі игЬіз егак. 
НапшЬаІ, аііз, Ганнибалъ. Соріае, агит, войска, полчища. 
СагкЬа^о, 1ПІ8, Карѳагенъ. КоЬіІіз, е, знатный, знаменитый. 
Аейійсіат, іі, зданіе. МетогаЬіИз, с, памятный. 
СагкЬадіпіепзіз, е, карѳагенскій. Сіайез, із, пораженіе. 
СагкЬа^іпіепзез, іппі, карѳаге- Сіасіез Саппепзіз, пораженіе при 

няне. Каппахъ. 
Іп^епіит, іі, дарованіе, умъ. АсегЬпз, а, пт, прискорбный, 
Сікіз, із, гражданинъ. горькій. 
Сопзіііпт, іі, совѣтъ, планъ, Тгізкіз, е, печальный. 

намѣреніе. Тішог, огіз, страхъ. 
Апског, бгІ8, виновникъ. ВІБСогйіа, ае, несогласіе. 
РегПпз, а, пт, опытный (въ Раепе, почти. 

чемъ? род. п.). Ехікіит, іі. гибель. 
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§ 23. Е88Ѳ быть. 

Основа наст. вр. ез, которая въ нтькоторыть формахъ 
утратила е: вига, вигаиз, зіші образовались изъ ев-и-ш 
<35-и-ти8, сз-и-ііі. ^ 

Основа прош. соверш. Ги, суффиксъ і. 

Настоящее. Ргаевспз. Прош. сов. РегГесіига. 

со 
Зіп^г. 1, 8-и-т я еемь Ги-І я 1 

3 2. е«8 ты еси Ги-і-зП ты > былъ 
3. ез-і онъ есть онъ 1 

О Ріиг. 1. з-п-шиз мы есмы Ги-1-гаиз мы 1 
а 

НН 2. еЗ'ііз 
3. 8-ІЫ1І: 

вы есте 
они суть 

Га-і-зііз 
Гн-ёг-и-пі 

вы были 
они 1 

Ігарегаі. 8іп^. 2 л. ез или ез-іо будь 
_РІПГ. 2 д. е8-І>е иди ез-Шіе будьте 

Правило 1, Иастояхщее вр. изъяв* накл. глагола быть 
въ русскот язык7ъ неупо7пребительно: _ 
я дооръ Ьоппз зиш мы добры Ьопі зишиз 
ты добръ Ьопиз ез вы добры Ьопі езііз 
оігь добръ Ьопиз езі; оіш добры Ьопі зипі; 

Правило 2. Личныя мтьстоименія в§о я, ѣи ты, поз 
мы, ѵоз вы, ставіться предъ глаголомъ только тогда, когда одно 
ліщо прошивохголагается другому: зіисіегаиз, ѵоз агаЬиІаІіз. 

Правило 3. Лри глаголѣ еззе быть на вопросъ шшжъи 
ЬБЫЪ сшавшпся именительный ггад, вмѣсто русскаго творителх}- 
пало: я всегда былъ твоимъ другомъ—зегарег Ліі агаісііз Іииз. 

1. Въ пашемъ саду было много красивыхъ цвѣтовъ. 2. Ты 
никогда не былъ лѣнивъ 3. Мы всегда были честны и 
справедливы. А. Вы добры и внимательны. 5. Мы всегда 
были вашими друзьями. 6. Будь добръ и скроменъ. 7. Будьте 
нашими хорошими друзьями. 8. Люди смертны. 9. Вы печальны. 
10. Я смѣлъ, ты трусливъ. 11. Мы прилежны, вы лѣнивы. 
12. Вы богаты, мы бѣдны. 13. Гнѣвъ былъ причиною многихъ 
преступленій. 14. Нѣкогда римляне были владыками земли. 

N^ш^иат, никогда не. Мойезіиз, а, ига, скромный. 
Іпзіиз, а, иш, справетлиный, Віѵез, ѵЯіз, богатый. 

пр‘*ведііый. Раирег, род* раирёгіз, (одного 
гг- внимательный. окончЛ бѣдный, 
іипнінз, а, пт, трусливый. Ігасипбіа, ае 1 
ПіІІ^епз, пбз, прилежный. Іга, ае ) 
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§ 24. Четвертое склоненіе. 

Правило. Въ четвершош склоненіи имена суіцесшви- 
тельныя оканчиваются: 

шазсиіша на из, 
пеіііга на и. 

Оконч. 8ш^и1агіз. 
Ы.иѴ. йз, й Ггас^-йз плодъ ^еп-и колѣно 

0. йз Ггисіі-йз ^еп-йз 
0. йі Ггисі-иі ^еп и 
Асе. йт, й ігисі-иш ^ен-и 
АЫ. й Ггис(;-и ^еп-и 

Ріигнііз. 
N.иV. из, йа Ігисі-йз ^еп-иа 
0. хійт Ггиск-иит ^еп-ииш 
В. іЬйз ^гисі-іЬиз ^ѳп-іЬиз 
Асе. йз, йй ігис^йз §еп-иа 
АЫ. ІЪйз іГгис1:-іЬиз ^еп-іЬпз 

Веіесіо, аге, услаждаю, восхи- Соттео, аге, движусь. 
щаю. Огіиз, из, восходъ, востокъ. 

Сапіиз, из, пѣніе. Оссазиз, из, захоядоніе, западъ.. 
Сегѵиз, і, олень. ІІзиз, из, обычай. 
Согни, из, рогъ. Розі, послѣ (съ вин, п.), 
Катбзиз, а, ит, вѣтвистый. Ьисіиз, из, печаль. 
Асіѵеніиз, из, прибытіе, приходъ. Оаисііит, іі, радость. 
Ехегсііиз, из, войско. Кізиз, из, смѣхъ, 
віпиз, из, заливъ. Кіеіиз, из, плачъ, слезы. 
8і(іиз, егіз, свѣтило. 

1. Мы восхищаемся пѣніемъ птицъ. 2. У олепя вѣтвистые 
рога. 3. Непріятели устрашаются прибытіемъ нашихъ войскъ. 
4. Многія моря имѣютъ большіе заливы. 5. Свѣтила двилсутся 
отъ востока къ западу. 6. Разныя племена имѣютъ разные 
обычаи. 7. Послѣ печали приходятъ радости, послѣ смѣха— 
слезы. 

^ Вѳ ехѳгсіШ Еошапо. 

Ехѳгсііиз Кошапиз ргаезійіит сіѵііаПз Кошапае егаі. 
Висез ехегсііііз Еошапі Ьеііі регШ егапі:, тііііез егапі аийа- 
сез еі Іогіез. Ехегсііиі Еошапо шеіиз поп егаі; поіпз. Айѵеп- 
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іпз еі азресіоз ехегсііииіи Еотапоічіт ааере ЬозііЬиз саиза 
теіііз ега(;. Іп ехегсіЬіЬиз Котапіз ша^пиз егаі; питегиз сі- 
тіит еі; зосіогига. ТетрогіЬиз ітрегаіогіз Аидизіі ехегсікиз 
Еотапі іп Оегтапіа егапі. Сазіга ехегсііиит Еотапошт 
ргіпсіріііт тиііагит игЬіиш вегюапіае егапі. 
-Меіиз^ 11З5 страхъ^ боязнь. Аи^изіиз^ Августъ. 
Лзрвсіиз, из, видъ, взглядъ. бегтаіііа, аѳ, І’е^імаиія. 
босіиз, іі, союзникъ, товарищъ. Сазіга, отит, лагерь. 
Ттрегаіог, бгіз, полководецъ, Ргіпсіріит, іі, начало, 

императоръ. 

§ 25. Пятое склоненіе. 

Правило 1. Еъ 5-му склоненію относятся имена суще¬ 
ствительныя, оканчивающіяся на ев; вегъ онгі рода женскаго, 
за исключеніемъ слова йіез день, и тегісііез полдень, которыя 
му'жескаго рода. 

ІЛ.пѴ. 

0. 
0. 
Асс> 
АЫІ 

Окончапі}!. 1 8іп^. Ріиг. 1 Р1ш\ 

ез 

еі 
еі 
ёт 
ё 

Ріиг. 
ё8 

ёгит 
ёЬиз 
ё8 

ёЬтіз 

г-ё8 вещь, 
дѣло 

г-ёі 
г-ёі 
г-ёт 
Г'ё 

г ёз 

г-ёгаш 
г-ёЬ\із 
г-ёз 
г-ёЪпз 

сіі-ез день 

(1 і-ёі 
сіі-ёі 
(И ёт 
(1і-ё 

сіі-ез 

(1і-ёгига 
(іі-еЬиз 
(Іі-ёз 
(Іі’ёЬиз 

Правило 2. До.гное ск.гоненіе имѣютъ то.гько слова гез 
и (ііез, прочія имена 5-го склон, во множ. ч. или совегьмъ не 
всгпрѣчаются, г/.т имгьютъ то.гько имен, и винит, падежи. 

Асіез, ёі, боевой строй войска. Оіасіез, еі, ледъ. 
Р асіез, оі, лпцо. Ь'ісіез, ёі, вѣра, вѣрность, чест- 
Зрез, ёі, надежда. постъ, 
^рссісз, еі, видъ, наружность. Регпісіез, ёі, гибель. 
ЕПіціез, еі, изображеніе. 

Бе (ііѵѳгза (ііегит еі: посѣшт Іоп^Пийіпе. 

Моіиз іеггав езі саиза йісі еі посііз. Поп^^іійііо біёгит еі 
посііит ріегитяие біѵсгза езі. Іп гезіопіЬиз по.ч1;гі8 аезіаіе зиііі 
біез Іопёі, посіез Ьгеѵсз; Іііете біез Ьгеѵез, посіез Іоп^ае. Ме- 
гШіез езі тебіиз біез; зеб гаегібіёі Іетриз аііпб езі іп аіііз 
геуіопіЬиз іеггае, паш Іетрога огШз зоііз ѵагіа зипі. Віеппп 
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потіпа 81ШІ;: (ііез ВоИз, йіез Ьішае, (ііез Магйз, йіез Мегсигіі. 
(ііез ІОѴІ8, (ііез Ѵепёгіз, (ііез 
Віѵегзиз, а, иш, различный. 
Кох, посі-із, ночь. 
Ьоп^из, а, нт, длинный. 
Ъопціійсіо, ІПІ8, длина, 
Моіиз, из, движеніе. 
Р1е^ит^ие, большею частію. 
Аезіаз, аііз, лѣто. 
Ніѳтз, Ъіёшіз, зима. 

Заііігпі. 
Месііиз, а иш, средній. 
Месішз (ііез, средина дня. 
8о1, 50ІІ5, муж. р. солнце. 
Магз, род. Магііз, м. Марсъ. 
Мегсигіаз, іі, Меркурій. 
Іиррйег, род. Іоѵіз, Юпитеръ. 
Ѵепііз, ёгіз, ж. Венера. 
Заіигпиз, і, Сатурнъ. 

1. Пустая наделда часто обманываетъ людей (страдат.). 
2. Однѣ (аііиз) вещи полезны человѣку, другія вредны. 3. Спра¬ 
ведливость необходима во всѣхъ дѣлахъ. 4. Храбрые воины 
не чувствуютъ въ строю ранъ. 5. Ученики любятъ празднич¬ 
ные дни. 6. Глаза и уши части человѣческаго лица, лицо— 
часть человѣческой головы. 7. Римское государство было 
крѣпко и могущественно. 8. Гражданскія войны были при¬ 
чиною гибели римскаго государства. 
Ѵапиз, а, иш, пустой. 
Гаііо, ёге, обманываю. 
ПШіз, е, полезный. 
Іпзііііа, ае, справедливость. 
Кесеззагіиз, а, ит, необходимый. 
Гезі^из, а, ит, праздничный. 

РиЫІсиз, а, ит, общественный. 
КезриЫіса, род. геіриЫісае, го-> 

сударство. 
Роіепз, ПІІ8, сильный, могуще¬ 

ственный. 
СІѴІІІ8, е, гражданскій. 

§ 26. 8ит, Гаі, еззе. 

Основа ев въ прош. несов. и буд. 1-омъ измѣнилась въ ег. 

Прош, несоверш. ІтрегГесШт. Давнопр. Р1и8^иашре^Гссіи^и. 
Віп^. 1. ег-а-т а ] іи-ёг-а-т я і 

2. ег-а-8 ты > былъ іи-ёг-а-8 ты ! былъ 
3. ег-а-і онъ | Ги-ёг-а-і онъ | 

Ріиг; 1. ег-а-шиз мы 1 Ги-ег-а-тиз мы | 
2. ег-а-ііз вы > были Ги-ег-а-ііз вы > были 
3. ег-а-пі они | , Лі-ёг-а-пі; они ] 

Буд. 1-е (простое). Гиіигиш Буд. 2-ѳ (северш.) ГиЬигиш 
ргітит (зішріех). ^ зесиікіит (охасіит). 

8іп^. 1. ег-о я буду іи-ёг-о я буду 
2. ег-і-8 ты будешь... Ги-ёг-і-8 ты будешь... 
3. ег-і-Ь Ги-ёг-і-і» 

Ріиг. 1. ег-І-тиз 1 Ги-ег-І-тиз 
2. ег-І-ііз 1 іи-ег-Т-Ііз 
3. ег-и-гі(: 1 Ги-ёг-і-пі; 
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Вѳ Ьаѳсіо еі Іиро ГаЬиІа. 

Нарйпз егаі іп Іесіо віаЬііІі аНі. Егаі роспгпз еі; 8іі- 
регЬия. Рогіе Ііірпз аиіе 8Іа1)й1иіп егаі;. Иаейия, ^^1іа а регі- 
сй1І8 иии8 егаі, аіійасіае ріеіиія: «Іліре, іпдиіі;, ітргбЬа Ьезііа 
ез, 8епірог егаз еі егів ^иг ипргбЬиз». Ьіірііз аніст: «Рагѵе 
Ьаесіе, іп^^пі, ша^па езі аіійасіа іиа, ^иіа ііі Іесіо зІаЬиІі аііі 
ез. Коп іи, зей іесіит аііиш езі саііяа сопіишеііагит». Еііат 
іітпійі египі зесйгі еі аийасіае рісиі еі зіірегЬі, зі пиИит 
регісйіит езі. 

Наесіиз, і, козленокъ. Агкіасіа, ае, смѣлость. 
Гесіит, і, кровля. Ріепиз, а, нт, полный. 
Лпіе, предъ, прежде (сг <?гш. Іп<]иіЦ говоритъ, сказалъ. 
бГаЬйІит, і, стойло, хлѣвъ. Вс^зііа, аѳ, звѣрь. 
ІйіЧиг, итакъ, такимъ образомъ. Рагѵив, а, ит, маленькій, 
бесйгиз, а, иш, безопасный. 8і, если. 
ВирегЬиз, а, ит, гордый, ыадмеп- Еиг, Гигіз, м. воръ. 

ный. Апіет^же^йу (послуь перваго слова), 
Ьогіс, случайно. Сопіншеііа, ае, оскорбленіе. 
^иіа, такъ какъ, потому что. 

§ 27. Степени сравненія, вгайиз сотрагаііопіз. 

1- БПравило. Сравнишльная степень (§г. сотрагаііѵиз), 
оканчиваешся огу имен, п, ед, ч, въ мужеск, и женск, р. на іог, 
въ средн^ па іиз. 
Превосходная степень (^^г. зирегіаііѵііз) окапчиваешся на івзі- 

шив, а, ит. Эти окончанія нужно прибавлять къ основѣ 
имени прилагательнаго вмѣсто окончанія родительнаго падежа: 
Іопр^из (род. 1оп§-і) ср, сш, ]оп^-іог, іиз, прев. Іоп^-іззітпз, а, ит. 
]еѵі8 (р. Іеѵ-із) » » Іеѵ-іог, іиз, » Іеѵ-іззітиз, а, иш. 
аийах (р. аиііас-із) » » аийас-іог, іиз, » аийаС'іззітнз, а, ит. 
ргийепз (р. рги(1еп1;-І8) » ргисіепі-іог, іиз, » рги(1еп1-І88Іши8,а, ит. 

2- е Правило. Въпришгаш. на ег превосходная степень 
оканчивается па ег-птив, а, ит: 

ассг сравн. асг-іог, іиз, прев, асег-гітиз, а, ит. 
риЬ'Ііег » рііІсЬг-і<>г, іиз, » риІсЬсг-гіпшз, а, иш. 

3- Е Правило. Шесть именъ при.шшше,гьчыхъ имѣютъ 
превосходную степень на іМ тиз, а, ит: 

3 
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Гасіііз легкій 
сІіШсіІіз трудный 
8ІтІІІ8 похожій 
(іІ88Іті1І8 непохожій 
^гасіііз стройный 
Ьиіпіііз низкій 

п])евосх, ст. ГасіИітііз, 
» » (ііШсіІ-Іітиз. 
» » 8ІтіІ-1іти8- 
» » (1І88Іті1-1іти8, 
» » ^гасіІ-Цтиз. 

» Ііитіі-Итпз. 

4“Е Правило. Прилагатемпыя на йісиз, йсиз, ѵоіиз въ 
сравн. сш. имѣютъ епПог, в7і прев, епіііззітиз: 
іиа§піГісіі8 сравн, ша^піііс-епііог, іпз, прев, та^аійс-епіівбішив. 

великодѣпный. 
Ьепеѵбіив, добро- » Ьепеѵоі-епііог, іиз, » Ьепеѵоі - епиззітиз. 
желательный. 

5-е Правило. Въ прнлагашельныосъ на из съ предыдущей 
гласной для образованія сравнительной степени прибавлпегпся 
къ положительной слово та§І8 болѣе^ для образованія превос^ 
ходной—птхте^ таИв^<?ешш, очень: 

похіиз, вредный, сравн. та^із похіиз, прев, ѵаійе похіиз. 
аічіииз, трудный » ша^із агйппз » ѵаіііе агйаиз. 

6-Е Правило. Нѣкоторыя имена прилагательныя сте¬ 
пени сравненія образуютъ отъ другихъ корней: 

Ъоппз хорошій, 
шаіиз худой 
ша^паз большой 
рагѵпз малый . 
тпНпз многій 

сравн. теііог, іиз, 
» реіог, іиз, 
» шаіог, іиз, 
» тіпог, из, 
г » рІПЗ, 

преоосх. оріТтиз. 
» реззТтиз. 
ъ тпахішиз. 
» тіпішиз, 
» ріигішиз. 

7-е Правило. Если при сравнительной степени опу¬ 
скается диатп чѣмъ, то вмѣсто русскаго родит, по-латыни 
ставится творительный паделсъ: 

рах ^гаііог езі диат Ьеііит миръ пріятнѣе, чѣмъ война, 
рах ^гаііог езі Ъеііо миръ пріятнѣе войны. 

При превосходной степени ставится родительный паделсъ 
вмѣсто русскаго родшпельнаго съ предлогомъ изъ: ^огііззіптз 
тііііит—храбрѣйшій изъ солдатъ. 

Склоненіе сравнительной степени, 

К.иѴ. 
а. 
в. 
Асе. 
АЫ. 

М. и N. 
^гаѵіог, ^гаѵіиз, тяжелѣе 

^гаѵібгіз 
^гаѵібгі 

дгаѵібгѳш, ^гаѵіиз 
^гаѵібге 

М. и Г. N. 
^гаѵібгез, дгаѵібга 

^гзѵібгит 
^гаѵіогіЬиз 

§гаѵібгез, ^гаѵібга 
^гаѵіогіЬиз 
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Ое с1агі88іті8 игЬіЬиа ѳі; йитіпіЬив ІШіае. 

игЬез Ііаііае сіагае зипі. Сіага езі Сариа, сіагіог 
АІЬа Ьоп§а, сіріззіта Еота. Миііі зппі іп Ііаііа йиѵіі. Щіиз 
езі Іісіпиз, поііог Райиз, поііззіпшз ТіЬбгіз. Гіиѵіі ІЫіае Іоп- 
ёот сиг^т поп ЬзЬепі. Рагіиз езі Іоп^іог еі ргоГипйіог пиащ 
ІіЬепз. Райпз езі; Іопдіззітиз еі ргоГипаіззітиз отпіііт йиѵіо- 
гит Ііаііае, зей поп езі іп пишего 1оп§І88Ітогипі еі; рго^ип- 
шззітогит йптіогиш Еигорае. Роп§іогет сигзпт ЕЬешіз еі 
Киоаапиз еі Вапиѵіиз ЬаЬепі. Региііззіта ас &1ісі8зіта ге§іо 
Шііаѳ езі; Сатрапіа. СеІеЪсггіша еі йогепііззігаа отпііш 
гЬшт Раііае егаі Кота, Рорпіі Еотапі ехегсііиз і^оПіззіті 

еі аийасіззіті егап{, йисез ЬеІІі регіііззіті. Рориіиз Еотапііз 
роіепііззітиз йотшиз егаі тиііагит ге^іопит. Коіпапі ассг- 
гіті йеГепзогез раігіае ^иёгппі. 

Огаіиз, а, нт, пріятный. 
Сариа, ае, Капуя. 
АІЬа (ае) Ьоп^а (ае) Альба лонга. 
КІиѵіиз, И, рѣка. 
ТісГпиз, і, Тицинъ (Тичино). 
Райиз, і, Надъ (По). 
ТіЬёгіз, І8, м. Тибръ. 
Сііг8и8, из, бѣгъ, течепіе. 

КНспиз, і, Рейнъ. 
КЬобапиз, і, Роданъ (Рона). 
Бапиѵіиз, іі, Дунай. 
Ас, аЦие, и. 
ГегНИз, е, плодородный. 
Сатрапіа, ае, Кампанія. 
Ріогепз, пНз, цвѣтущій. 

Юѳ ге^о Регзашт, Масѳйопшп, Кошапогпт. 

Ма^ппш егаі ге^шш Регзагиш, шаіиз терпит Аіехапсігі 
Ма^пі, тахітиш ітрегіит Котапогиш. Миііі рорпіі іп геупо 
Регзагііт егапі, ріигез іп ге^по Аіехапйгі Ма^пі, ріпгіті іп 
шрегіо Котапогиш. Еотапі йотіпі тиііагит §епііит еі 
іеггагит ѳгапі. Еотапі та^паз рагіез Азіае, тіпбгет рагіеш 
Аііісае, тахітат рагіеш Еигорае ЬаЬеЬапі. Орііті тогез 
сіѵшт ])гае8і(ііит геі риЫісае егапі. Реззіті шогез сіѵіит 
геі риЫісае регпісіозіззіші егапі. 

Ее^пит, і, царство. 
Регза, ае, м. персъ. 
Масёйо, бпіз, македонянинъ. 
Аіехапйег, пйгі, Александръ. 
Азіа, аѳ, Аяія. 
АГгіса, ае, Африка. 
Регпісіозиз, а, ит, гибельный. 
Негі, вчера. 
Зосгаіез, із, м. Сократъ, 
баріепз, пНз, мудрый. 

Соггі^о, ёге, исправляю. 
Косіигпиз, а, ит, ночной. 
Рагепз, пііз, родитель. 
Реггиш і, желѣзо^ оружіе. 
Аигит, і, золото. 
Аг^епіит, і, серебро. 
Ресипіа, ае, деньги. 
РоіепНа, ае, власть, могущество. 
Ѵіѵо, ёге, живу. 

3^ 



1. Солдаты храбры, иолкоаодцы храбрѣе, царь храбрѣе 
всѣхъ. 2. Будьте, дѣти, внимательнѣе, чѣмъ вчера были. 
3. Сократъ былъ самый мудрый изъ всѣхъ грековъ. 4. Всѣ 
глуиЦы весьма жалки. 5. Весьма легко бранить, весьма трудно 
исправить. 6. Что великолѣпнѣе ночного неба? 7. Нашъ царь 
вміеіъ великолѣпнѣйшій дворецъ. 8. Наши родители самые 
доб|)ожелательные друзья. 9. Желѣзо полезнѣе и необходимѣе 
золота и серебра. 10. Хорошее здоровье лучше денегъ. 11. Зем¬ 
ля больше луны. 12. Хорошіе примѣры исправляютъ часто 
весьма дуішыхъ людей. 13. Всѣ люди во власти Болсіей: са¬ 
мые дурные и самые хорошіе, самые малые и самые великіе, 
самые бѣдные и самые богатые. 14. Люди будутъ счастливѣе, 
если будутъ лучше. 15. Въ моряхъ живетъ весьма много 
большихъ животныхъ ( — весьма многія и весьма большія...). 
16. Весьма ничтожныя обстоятельства часто были причиною 
величайшихъ войнъ. 

§ 28. Нарѣчіе. АсІѵегЬіит. 

Правило. Латинскія нарѣчья оканчиваются на е, іѣѳг и ѳг* 
a) ѳ присоединяется ісъ основѣ прилагат. 3-го склоненія', 

аііиз (р. аи-і), высокій, нар, аііе высоко. 
рцІсЬег (р. риІеЬг-і), красивый, » рнІсЬг-е красиво. 

b) ііег присоединяется къ основѣ прилагат, 3-го склоненія: 
Гогііз (р. ГогМз) храбрый, нар, іоіЧ-ііег храбро, 
асег (р. асг-І8) острый, » асг-ііег остро, упорно, 
аігох (р. аігбс-із) жестокій, » аігое-іісг жестоко. 

c) ег присоединяется къ основѣ прилагат, на П8: 
варіепз (р. заріепі-із) мудрый, нар. заріепіі-ег мудрр. 

Степени сравненія нарѣчій. 

аііе высоко, сравн, аіііпз, 
асгііег остро, упорно » 
тацпіГісе великодѣино » 
йісііѳ легко 
Ьепе хорошо 
шаіе худо 
та^порёге очень 
рагит мало 
шиішт много 
<1іи долго 

аспиз 
та^пііісепииз 
(ііСІНиз 
теііиз 
реіиз 
та^із 
шішіз 
ріиз 
(ііиЬінз 

превосг, аіііззіше. 
» асеггіше. 
» та^пійсепііззіте. 
» ГасіИіше. 
» орііте. 
» реззіше. 
» щн хііпс. 
» тіпіше. 
» ріигіттіт. 
» гіінііззіше. 



37 

1. Ты читаешь правильно, твой братъ правильнѣе^ нашъ 
весьма правильно. 2. Лошади бѣгаютъ быстро, собаки быстрѣе, 
олени быстрѣе всѣхъ. 3. Болѣзни души излѣчиваются съ 
трудомъ, гораздо труднѣе, чѣмъ болѣзни тѣла. 4. Солдаты 
сражаются весьма храбро. 5. Злодѣи наказываются весьма 
тяжко. 6. Мы очень (тиНит) хвалимъ ваше нрилелсаніе, 
болѣе (хвали.\гь) скромность, болѣе всего почтительность. 
7. Вы учитесь хорошо, вашъ братъ лучше, мой братъ весьма 
хорошо. 8. Скупые люди живутъ нерѣдко хуже, чѣмъ бѣдные. 

Ііесіе, правильно. 
Сигго, ёге, бѣгу. 
СеІегіЬег, быстро, скоро 
Сапіз, І8, собака. 

г'^ 
Ае^ге, съ трудомъ, 
Миі^о, гораздо. 
Ри^по, агѳ, сражаюсь. 
МаІеГГсиз, і, злодѣй, преступникъ. 

МогЬиз, і, болѣзнь. бгаѵіЬег, тяжело. 
Спго, аге, стараюсь, забочусь, Аі^агиз, а, пт, скупой. 

лѣчу. Каго, рѣдко. 

29. Мѣстоименіе. Ргопотеп. 

МѣЫьу^лтнш е^о ѣи ты (ргопотіпа регзопаііа) и воз' 
/ зиі себя (ргоп. гейехіѵит). 

8 і п ^ 111 а Г і 8. 

N. е^о я іи ты — . 
а. теі меня іиі тебя 811І себя 
в. тіЬі мнѣ ііЬі тебѣ 8ІЬІ себѣ 

Асе. те меня іѳ тебя 80 себя 
АЫ. те мною іе тобою зе собою 

Р 1 и г а 1 і 8. 

N. П08- мы Ѵ08 вы -_ 
0. І108ІГІ насъ ѵезігі васъ зиі себя 

позігит изъ насъ ѵезігат изъ васъ 
В. 110 ЬІ8 намъ ѵоЬіз вамъ 8ІЬІ себѣ 

Аес. П08 насъ У08 васъ зе себя 
АЫ. П0ЬІ8 нами ѵоЬіз вами 8Ѳ собою 

Правило 1. Предлогъ сит ставится позади личпьш 
мѣстоименій: тесит со лшою, поЪівеит съ нами, Іеошп 
съ тобою, ѵоЬізсит съ вами, зесиш съ собою. 

1. Разсіеалш мпѣ твою жизнь. 2. Многіе изъ насъ бѣдны. 
3. Ты меня часто норицаешь. 4. Мы вамъ не завидуемъ. 
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5. Во мнѣ, въ тебѣ, во всѣхъ насъ есть безсмертный духъ. 
6. Если Богъ съ нами, кто противъ насъ? 7. О васъ часто 
разсказываетъ намъ вашъ братъ. 8, Многіе изъ васъ были со 
мной у учителя. 9. Полководецъ ведетъ съ собою на войну 
храбрѣйшихъ воиновъ. 

Правило 2. Русское себя и свой переводятся по-латыни 
чрезъ виі и зицд только тогда, когда относятся къ 3 лицу^ 
если оке относятся къ 1 и 2 лищ, то мѣстоименіями этихъ 
лицъ и переводятся, напр. 

я хвалю себя и своего друга Іавйо те еі теит ашісат. 
ты хвалишь себя и своего друга Іаисіаз іе еі Іиит ашісиш. 
онъ хвалитъ себя и своего друга Іаікіаі; ее еі зииш ашісиш. 
мы хвалимъ себя и своихъ друзей 1аи(іашив поз еі позігоз ашісоз. 
вы хвалите себя и своихъ друзей Іаисіаіів ѵоз е4 ѵезігоз ашісоз. 
они хвалятъ себя и своихъ друзей іансіапі ее еі зиоз ашісоз. 

1. Я защищаю себя, ты долженъ защищать себя. 2. Мнѣ 
нравятся свои занятія, тебѣ свои. 3. Мы любимъ свое оте¬ 
чество, вы любите свое. 4. Всякое животное любитъ себя в 
защищаетъ свою жизнь. 5. Будьте довольны своимъ лсребіемъ. 
Е^ёнпз, а, иш, бѣдный. Зіасііит, іі, усердіе, занятіе. 
ІпѵМео, ёге, завидую. Сопіепіиз, а, иш, довольный. 
Сопіга, противъ (съ винит.) богз, зогііз, жребій, судьба. 
^иІ8, кто. 

§ 30. Указательныя мѣстоименія. Рг. (іетоп8(;гай7а. 

Ьіс, Ьаес, Ьос, этотъ. Ме, ініа, ізіиД, этотъ. 
І8, еа, Ш, тотъ, онъ. Ше, Ша, І11и<і, онъ, тотъ. 
Шет, еайет, і<іет, тот-ь же ірне, ірза, ірзит, самъ, 

самый, одинъ и тотъ же. 

а) Шс, Ьаес, Ьос. 

8 і п ^ и 1 а г і 8. Р [ и г а 1 І 8. 
М. Г. N. М. Р. N. 

N. Ьіс Ьаес Ьос Ьі Ьае Ваес 
Ьиіиз Ьогит Ьагиш Ьогаш 

Б. Ьиіс ЬІ8 
Асе. Ьипс Іхапс Ьос Ь08 Ьаз Ьаес 
АЫ. Ьос Ьас Ьос і Ыз 
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Ь) і8, ѳа, Ій. 

: N. 
a. 
b. 
Асе. 

, АЫ. 

Уіп^иіагіз. Ріигаііз. 
М. Ь\ N. 
І8 еа ісі тогь 

еіиз 
еі 

оиш еат і4 
ео еа ео 

м. Е. N. 
іі (еі) еае ей 
еогиш еагиш ебгиш 

еіз (ііз) 
еоз еаз еа 

еіз (ііз) 

с) Мѳт, еа<іѳт, і(Іѳт. 

: N. 

0. 

В. 
Асе. 
АЫ. 

8іп^и1агІ8. Ріигаііз. 
М. Г. N. 

ійеш, еаіеш, і(1ет,тотъ 
же самый 

еіизйеш 

еГіеш 
оипйет, еапйеш, ійет 
ройет, еайешл ебйеш 

М. р. N. 
іійет, еаейет, еаіеш 

еогипйет, еагип- еогип- 
йет, йеш 

еізйет (іізйет) 
еозйѳт, еазйеш, еайет 

еізйега (іізйега) 
е- ■ •' ' ' Г' ^ ^ ~ ^— )/ с. - , 

4) Шѳ, Ша, іПисі; іаѣе, ізіа, І8І;и(і, ірзе, а, ит* 

Зіп^иіагіз. Ріигаііз. 

N. 
O. 
В. 
Асе. 
АЫ. 

М. г. N. 
Ше іПа іііай 

ІІІШ8 

ІІИ 
іПит іііаш іИий 
іПо іііа І1І0 

ЛІ. N. N. 
ІІІІ іИае іііа 
ііібгит іПагит іііогшп 

І1ІІ8 
І1І08 іііаз ІПа 

ІПІ8 

1. Этотъ міръ, эта земля, это море—^^созданіе (ориз) Божіе. 
2. оачѣмъ завидуешь этому человѣку? 3. Поведеніе ( — нравы) 
этого мальчика намъ не нравится. 4. Въ этой жизни никто 
изъ насъ не бываетъ всегда счастливъ. 5. Пѣніе этихъ птицъ 
насъ не восхищаетъ. 6. Эти ученики читаютъ и пишутъ хо¬ 
рошо, тѣ весьма дурно; этихъ учитель хвалитъ, тѣхъ нака- 
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Бываетъ (въ стр.). 7. Этою обидою ты вредишь не мнѣ, но 
себѣ самому. 8. Познай себя самого: познать себя самого 
наилучшее благо. 9. Самому полководцу это угодно (ріасео). 
10. Душа человѣка лучше его тѣла. 

Мвпйиз, і, міръ. 
Сиг, зачѣмъ, почему. 
ВіврИсео, ёге, не нравлюсь. 
Кето, никто не. 
Веаіиз, а, ит, счастливый, бла¬ 

женный. 
Іпіигіа, ае, обида, несправедли¬ 

вость . 

Козсо, ёге, познаю, узнаю. 
Гогта, ае, форма, видъ. 
Іпйе, оттуда, позтому. 
Сотшпіагіо, опіз, измѣненіе. 
Татеп, однако. 
Зегѵо, аге, спасаю, сохра¬ 

няю. 

Отпіа ти1;апѣиг. 

Коп отпез йоге& еозйет соібгез аиі еозйет ойбгез Ьа- 
Ьепі. Коп отпез йогез ѳіизйет ^епегій еипсіет соібгет апі 
еппйет ойбгет апі еапйега Гогтат ЬаЪепі. Коп еійет йогі 
зетрег ійеш соіог апі ійет ойог ші еайет Іогта езі;. Іпйе 
йогез ехетріпш соттіііаіібпіз Ьипіапае зппі:. Миіапіиг йогез, 
шиіапіпг іетрога, тпіатиг поз ірзі. Тётрога ти1;ап1;йг, поз 
ёі шиіатпг іп іШз. Коп зетрег іійет егШз. Коп зѳшрег іійеш 
тогез ѵоЪіз египі, ІІпат Іатсп гет зетрег зегѵаіе, ѵігіиіет^ 

§ 31. Мѣстоименія относительныя, вопросительныя и 
неопредѣленныя. 

Рг. геіайѵа, іпіегго^аііѵа и іпйейпііа. 

8іп^и1агІ8. Ріигаііз. 

М. Р. N. М. N. N. 
N. цпі цпаѳ циой кото¬ ^ш диае ^иаѳ 

рый, какой, кто. 
0. спіпз ^ио^ит^ диагиш, ^иогит 
В. сиі диіЪив 
Асе. циеш цпат цпой ^иоз диаз диаѳ 
АЫ. ццо циа цио диіЪиз 

N. циІ8? кто? диі(і? что? 
а. сиіиз 
в. сиі 

Асе. диет ^Ш(І 
АЫ. дпо 
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Ргоп. іпйейшѣа (неопредѣл. мѣст.). 

асііѳсіііѵа (прилагат.). виЪзІапѣіѵа (су ществ.). 

^ш, ^иае, ^и^(І5 который, 
диіііат, ^иаѳ(1ат5 ^ио(1(1ат5 нѣ¬ 

который. 
^иіѵі85 ^иаеѵІ8, ^ио(1ѵІ8, кото¬ 

рый угодно. 
^шпат, ^иае^ат, ^ио(1пат, ка¬ 

кой именно. 
а1і^иІ85 аІГдиа, аіщиой, нѣко¬ 
торый (во МН. ср. р. аіщиа). 

^НІ8, ^Ш(^5 КТО, ЧТО. 
^иі(1ат, диіісіат, нѣкто, нѣчто. 

^иіѵІ8, диідѵіз, кто угодно, 
что угодно. 

^иізпат, ^ш(іпап1, кто именно. 
что именно, 

а11^ш8, аІТс^иііі, нѣкто, нѣчто; 
кто-нибудь, что-нибудь. 

Правило 1. Предлогъ сит можетъ стоять позади отно¬ 
сительнаго мѣстоименія ^иі, а именно, ^иосит, ^иасит, 
съ которымъ,—ой, ^иіЪи8СиIп, съ которыми. 

Правило 2. Русскія мѣстоим. и прилагат., стоящія въ 
среди, родѣ ед. ч. безъ существительнаго, по-латыни перево¬ 
дятся среднимъ р. множ, числа, напр. многое тиііа, все отпіа. 

я все свое ногиу съ собою, отпіа теа тесиш рог Іо. 
все ргьдкое дорого, отпіа гага сага. 
есть мноюе, чего мы не знаемъ, зиві шиііа, ^иае певсітив. 

1. Какія книги, какія искусства, какія занятія тѳбѣ боль¬ 
ше всего (тахіте) нравятся? 2. Какія игры и какія удоволь¬ 
ствія вы больше всего любите? 3. Счастливъ тотъ отецъ, дѣти 
котораго прилелсны и честны, несчастны тѣ отцы, дѣти кото¬ 
рыхъ безчестны и лѣнивы. 4. Тѣ добродѣтели имѣютъ вели¬ 
чайшее достоинство, которыя украшаются скромностью. 5. Всѣ 
народы доставляютъ почетъ тѣмъ, которые защищаютъ отечество 
(въ страдат.). 6. Не все то, что намъ пріятно, бываетъ полезно, 
часто бываетъ полезно то, что непріятно. 7. Какія стихотво¬ 
ренія вы читаете? 8. Кто изъ васъ очень любитъ занятія? 
9. Кому занятія пріятнѣе, чѣмъ игры? 10. Кто изъ грековъ 
былъ справедливѣе Аристида и мудрѣе Сократа? И. Нс тотъ 
хорошъ, кто самъ себя (=себя самого) хвалитъ, но тотъ, кого 
хвалятъ хорошіе люди. 12. Что лучше и пріятнѣе похвалы 
хорошихъ людей? 

Рогіо, аге, ношу. 
Кезсіо, ігѳ, не знаю. 
Аг8, агііз, искусство. 
Іпіеііх, ІСІ8, несчастный. 

Ві^пііаз, аІІ8, достоинство. 
Іпчгаіив, а, ит, непріятный, не¬ 

благодарный. 
АгІ8ІІ(1е8, І8, Аристидъ. 
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§ 32. 

Правило. Слѣдующія десять именъ прилагательныхъ: 

ипия, иИив, пиііиз, 
иѣег, иѣегдие, пеиѣег, 

аіѣег, аііиз, воіиз, 1}о1;и8, 
еъ родит, под. ед. ч. оканчиваются во всѣхъ родахъ на Іиз» 
и въ дат. на і, а въ прочихъ падежахъ склоняются по при¬ 
мѣру Ьошіз и пі§ег. 

N. ипиз ипа ипит 
а. ипТііз 
в. ипі 
Асе. ітит и пат ипит 
АЫ. ипо ипа ипо 

Ппиз, а, ит, одинъ. Аікег, ёга, ёгпт, одинъ изъ двухъ, 
Шіиз, а, ит, какой-нибудь. другой изъ двухъ. 
N111108, а, ит, никакой не. Аііпз, а, иЛ, иной, другой (род. 
ІТіег, 1га, Ігит, который (изъ аііегіиз, дат. аііі). 

двухъ)? Зоіиз, а, ит, одинъ только. 
Ше^^ие, и(;^а^ие, п^гит^ие, и Тоіиз, а, ит, весь, цѣлый (род. 

тотъ и другой, оба. ІоІІиз, 1і чит. ти). 
Nей^ег, іга, Ігит, ни тотъ, пи 

другой не. 

1. Езѣ ишіз Пеиз; шипйиз езі; ориз ипіиз Веі, поп ріигіиш. 
2. Ѵісіогіа поп зоііиз йисіз ориз (ші, зей еііат ехегсійіз. 
3, Миііае гез ипі ёга1;аѳ зипі, аііегі іп^гаѣае. 4. Аііий ех аііо 
шаіііт. 5. Ш^ит^ие ѵіііит езѣ еі ошпіЬиз сгейеге еі пиііі. 
6. НиШ іпітісо посе, 7. Пеаз езѣ сгѳаіог (оііиз типйі. 8. Поп 
4іЫ 80ІІ ІаЪогаз, зей еііат аіііз. 9. АШег йе аіііз ас йе поЬіз 
іийісатиз. 
Сгейо, ёгс, вѣрю. 
Іпітісиз, і, врагъ. 
Сгеаіог, огіз, творецъ. 
Аііиз—аііиз, одинъ, другой. 

АШег, иначе. 
Ас, и. 
АІіЧег—ас, иначе—чѣмъ. 
Іийісо, аге, сужу. 

§ 33. 'ЧЕѳтырѳ главныя форм)^ глаголовъ. 

Правило. Бсѣ формы глаголовъ образуются отъ основы 
настоящаго времени. Но такъ какъ въ образованіи прош, сов. и 
супина весьма мною уклоненій, то оти формы принягѣо считать 
также самостоятельными.. Къ нимъ присоединяютъ еще не- 
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спред, напл, наст. вр. д. зал. Такимъ образомъ принято считать 
уменьши слтьдующгя четыре ф<урмы: 

1) Те лицо настоящаго вр. изъяв, накл. дтьйсшвит^ 
залога; 

2) Те лицо прошедш. соѳерш. вр. изъяв, накл. дѣйств. залога; 
3) супинъ 
и 4) неопредѣленное наклоненіе наст. вр. дѣйств. залога. 

1 лицо наст. вр. 1 д. прош.сов.вр. ОуНИНЪ. Неопредѣл. н. 
Іаисіо Іаийаѵі 1аи(іаі;ит Іаийаге 
іосео іосиі іосіит (іосёге 
І^е^о Іехі іесіит Ье^ёѵе 
тішіо тітТѵі тиаІ(;ига гаіішге 

§ 34. Прош. НОСОВ, изъяв, н. дѣйств. залога. 
ХтрегГескит іп(іісаііѵі асііѵі. 

Правило 1. ІшрегіРесіит іпйісаііѵі асііѵі образуется 
отъ основы Ргаез.: въ Тмь и во 2''Мъ спряж. при помощи 
суффикса Ьа, а въ 3-мъ и 4-мъ—е-Ьа: 

1-елиг(,о Ішрег^. Іаисіа-Ьа-т йосё-Ьа-т 4е^-ё-Ьа-ій типі-ё-Ьа-т 
2~е лицо » Іаиіа-Ьа-з йосё-Ьа-з Іе^-ё-Ьа-з типі-ё-Ьа-з 

Правило 2. Прошедшее несовершенное время означаетъ 
дѣйствіе продолжавшееся^ но не оконченное., или повторявшее¬ 
ся, и на русскій языкъ переводится по большей части видомъ 
несовершеннымъ: ІаийаЬат я хвалилъ. 

8іпд. 1. 

2 
3. 

Ріиг. 1. 
2. 
3. 

Ргаѳзепз. 

Іаисіо, аз, аЦ 
атиз, айз, апі 

(іосео, ез, еЦ 
ётиз, ѳііз^ епі 

із, и, 
Гтаз, ійз, ппі 

типіо, І8. І1:, 
ітиз, Тііз, іппі 

ІтрегГесіиш. 

ІаиіаЬат я 
хвалилъ 

ІаийаЪаз 
ІаийаЬаЬ 
ІаийаЬатиз 
ІаиёаЬаііз 
1ап(ІаЬапі; 

йосёЬат я 
училъ 

іосёЬаз 
йосёЬаі 
йосеЬатиз 
йосеЬаііз 
досёЬапі 

іс^ёЬат я 
покрывалъ 

іе^ёЬаз 
іе^ёЪаІ; 
І^е^еЪатпз 
ке^еЬайз 
іе^ёЬапі: 

типіѳЬат и 
ограждалъ 

типіёЬаз 
тппіёЬаІ; 
типіеЬатпз 
вшпіеЬаііз 
типіёЬапЬ 
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§ Зб. Буд. 1-00 (иди простое) дѣйств. залога. 
Риіигит ргітит (пли бітріех) асііѵі. 

Правило. Гііі. 1-тит асііѵі образуется отъ основы Ргаез..' 
въ 1-мъ и во З-'МЪ спряж, при помощи суффикса Ь, а въ 3-мъ ѣ 
4-мъ-^суффикса некоторый переходитъ во 3-мъ и слѣд. лицах^ъ въ е. 

1-е лицо Риі, 1, Іаийа-Ь-о досё-Ъ-о іе^-а-т шипі-а-ш 
3-е лицо » Іаи(За-Ь-і-8 йосё-Ь-і-з іе^-ѳ-8 типі-е-в. 

Риіигит ргішит или зішріех. 
8іпд. 1. ІаийаЬо я бу¬ йосёЬо я бу¬ Іе^ат я бу¬ шипіаш я бу¬ 

ду хвалить. ду учить ду покрывать ду ограждать 
2. ІаийаЪіз йосеЬіз Іе^ез типіез 
3. ІаийаЬіІ йоееЬіі Іе^еі типіеі 

Ріиг. 1. ІаийаЬІтиз йосеЬІтпз Іе^ётиз типіётиз 
2. ІаийаЫііз йосеЬіііз іе^ёііз типіёііз 
3. ІанйаЬипі йосёЪипІ іе^епі типіепі 

Бе ѣетрогіЬиз аппі. 

Апіе ѵегІ8 айѵепіііт Ьіетз егаі;. Ѵепіі І’гідісіі ЙаЬапі, Йо- 
гез поп йеІесІаЬапі; Ііотіпез ойогіЬиз, агЬбгез зіпе Ггопйе егапі;; 
аѵез поп саіііаЪапі. А§гісо1ае іп йотіЬиз, ресога іп зІаЬиІіз 
егапі. Рііітіпа діасіез, Іеггат піѵез Іе§еЬап1. Отпез йезійе- 
гаЬатпз айѵепіит е1 риІсЬгіІийіпет ѵегіз. Тит отпез зре- 
гаЬаііІ: поп зетрег Ьіетз егіі, ѵепіеі ѵег е1 ѵезЬіеІ Іеггат йо- 
гіЬиз еі ЬегЬіз. Мох Ьіпшйіпез айѵепіііт ѵегіз тшііаЬипІ, 
ѵепіі Іерійі йаЪітІ, отпіа тиІаЬішІ Гасіеш, ѵоІаЬішІ рѳг аегет 
е1 сапІаЬішІ аѵез, іисипйиз Іизгіпіагиіп сапіиз Ьоіпіпез іп щ- 
гоз ѵосаЬіІ, отпіа ай Іаеііііат апігаоз Ьотіпит ёхсіІаЪішІ. 

Бопсс егіз іеііх, тиіібз піітегаЪіз атісоз; 
Тётрога зі ^исгіпі пйЬіІа, збіиз егіз. 

Аппиз, і, годъ. Мох, скоро. 
Л^ег, ѵегіз, веспа (с/?, по искл.). КипМо, аге, возвѣпдаю. 
Ѵепіпз, і, вѣтеръ. Терійиз, а, ит, теплый. 
Ггі^ійаз, а, ит, холодный. Ѵоіо, аге, летаю. 
РІО, Лаѵі, йаіию, йаге, дую. Рег чрезъ (съ винит, п,), 
АгЬог, огіз, дерево (ж, р. по искл.)Аёг, аёгіз, воздухъ. 
Ргопз, йгопейз, зелень. Ѵосо, аге, зову. 
Бошиз, из, домъ {ж,р, по иекл.). ЬаеіШа, ае, радость. 
Ресиз, бгіз, скотъ. Вит 1 . ^ 
Кіх, П1Ѵ13, снѣгъ. Вііпес } ’ 
Везійёго, аѵі, аіит, аге, желаю. Нитего, аге, считаю. 
Тит, тогда. КиЬІІиз, а, ит, облачный, неблаго- 
8рего, аѵ], аіит, аге, надѣюсь. пріятный. 
Ѵепіо, ѵепі, ѵепіит, іге, прихожу. 
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О жизни древнѣйнщхъ людей. 

Древнѣйшіе люди не имѣли постоянныхъ (сегіня) жилищт?, 
по жили въ лѣсахъ и пещерахъ. Оделсду себѣ они приготов¬ 
ляли изъ шкуръ дикихъ звѣрей, которыхъ убивали стрѣлами. 
Они не пахали земли: пищу имъ доставляли плоды деревьевъ 
и корни, которые они собирали. Они почитали не одного истин¬ 
наго Бога, какъ мы, но многихъ (ср. ст.), и покланялись камнямъ, 
лшвотішмъ, солнцу, лунѣ и звѣздамъ и другимъ предметамъ. 
ІІаЬео, пі, ііит, ёге, имѣю. Іе^і, Іесіиіп, ёге, собираю, 
Ѵіѵо, ѵіхі, ѵісіига, ёге, живу. читаю. 
Реіііз, І8, шкура, мѣхъ. СоІІТ^о, Іё^і, сіиш, ёге, собираю. 
Регпз, а, ит, дикій. Соіо, Іиі, сиНит, ёге, воздѣды- 
Рега, ае, дикій звѣрь. ваш; почитаю, уважаю. 
О 'сісіо, сіЛ, сІ8пт, ёге, убиваю. Айого, аге, почитаю поклоняюсь 
8ацнЫа, ае, стрѣла. {комуі в п.). 
Ѵісіиз, 118, пища, пропитаніе. Ьаріз, ісііз, камень (.и.попскд.). 
ГгаеЬео, ш, ііиш, еге, доставляю. 

Буря. 

Приближалась ночь. Чорішя тучи покрывали небо. Свер¬ 
кала яркая молнія (мп. ч.) и разсѣкала небо. Непрерывный 
громъ приводилъ въ трепетъ (Іеітео) людей и лсивотныхъ. 
Хотя всю почь (съ предл. рег) свирѣпствовала буря, однако 
всѣ ооитателй нашего дома спали спокойно и беззаботно. 
Одинъ я не спалъ; я слушалъ порывы вѣтра и шумъ ливня 
и наблюдалъ молнію. Я размышлялъ о благости и могуществѣ 
Божіемъ. Тх)тъ, Кто питаетъ птицъ небесныхъ и одѣваѳгь цвѣты 
полевые, сохранитъ, спасетъ и избавитъ отъ (ех) всѣхъ опасностей 
таклсе и человѣка. Человѣкъ будетъ лепть спокойно и безопасно, 
если будетъ повиноваться заповѣдямъ Болиимъ и служить Ему. 
Арргоріпцио, аге, приближаюсь ІтЬег, Ьгіз, дождь, ливень. 
Аі^^ег, аіга, а(гит, черный. Врѳсііо, аге, смотрю, вижу, на- 
Міео, аге, сверкаю, бдіодаю. 
Вріепйійиз,а,пш,блестящій, яркій.Со^Тіо, аге, размышляю. 
8сіп(1о, 8сі(1і, 8СІ88ит, ёге, раз- Вепі^пКаз, аііз, благосклонность, 

ламываю, разрушаю. благость. 
Регреіннз, а, ит, непрерывный. Саеіезііз, ѳ, небесный. 
Ега^ог, ОГІ8, трескъ, громъ. Сизіосііо, іге, стерегу, сохраняю. 
^иап1^иат, хотя. 
Ваоѵіо, іге, свирѣпствую. ‘ 
ТгаПірііИе, спокойно. 
Веейге, беззаботно, безпечно. 
Ішрё(;и8, из, натискъ, порывъ. 

Ехрёйіо, іге, избавляю. 
Рагео, пі. Пит, ёге, повинуюсь. 
Ргаесеркіт, і, правило, настанде- 

ніе, заповѣдь. 
Зегѵіо, іге, служу. 
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§ 36. Прошѳдш. нѳсов. и буд. 1-ое стр. залога. 
ІтрегГееІит и ГиЬ. 1-тига развіѵі. 

Правило. ІтрегГесіит Іпйісаі;. и Рці. 1-тит раззіѵі 
образуются при помощи тѣхъ же суффиксовъ, какъ и въ 
дѣйствительн. залогѣ: 

1- е л. Ітрег^.раззЛшйа-Ьа-ѵ досё-Ьа-г іе^-ё-Ъа-г типі-ё-Ьа-г 
2- е л. » » 1аа(іа-Ьа-гІ8 йосе-Ьа-гів іе^-е-Ьа-гіз типі-е-Ьа-гі8. 

1- е л. РиЬиг. 1. раза. Іаийа-Ъ-ог йосѳ-Ь-ог іе»-а-г типі-а-г 
2- е л. » » Іаийа-Ь-ё-гіз йосе-Ь-ё-гіз іе^-ё-гіз типі-ё-гіз. 

Ргае8еіі8. 

Іаисіог, агіз, йосеог, ёгІ8, іе^ог, ёгІ8, типіог, ІГІ85 
аіиг, атиг, ѳкиг, ётиг, ііиг, ітиг, Ііиг, Ітиг, 
атіпі, апигг етіпі, епіиг ітіпі, ппіпг ітіпі, іипіиг 

Ітрегіесіит. 

1. ІаийаЬаг меня (ІосёЬаг меня іе^ѳЬаг меня шипіёЬаг'меня 
хвалили учили покрывали ограждали 

2. ІаисіаЪагіз йосеЬагіз ке^еЪагіз тппіеЬагіз 
3. ІаийаЬаіиг йосеЬШг Іе^еЬаіиг тиліеЬаІиг 
1. ІаийаЪатпг йосѳЬатиг іе^еЪатиг типіеЬатиг 
2. ІаийаЬатіпі йосеЪатіпі іе^еЬатіпі типіеЬатіпі 
3. ІаидаЬапіиг йосеЬапіиг іе^еЬапіпг шипіеЬапіиг 

Киіигит 1-тит или вітріех. 

1. ІаийаЬог меня йосёЬог меня (;е^аг меня бу¬ пшпіагмепя бу¬ 
будутъ хвалить будутъ учить дутъ покрывать дутъ ограяідать 

2. ІаийаЬёгіз йосеЬёгіз іе^ёгіз типіёгіз 
3. ІаибаЬііиг йосеЪііпг Іе^ёіпг шипіёіпг 
1. ІаийаЪІтиг йосеЬІтиг (;е^ётпг тишѳтпг 
2 ІаийаЬітіпі йосеЬітіпі іе^ешші типіешіпі 
3. ІаиіІаЬипІиг (іосеЬппіиг іе^епіпг типіепіпг 

Ве аеѣаіѳ аигеа. 

^иаП;ио^ типйі аеіаіез зсгіріогез апМдиі питёгапі. Ргіта 
аеіаз аигеа егаі. Міга йе ргіта асіаіе Іе^ипіиг іп Оѵійіі саг- 
тіпіЬиз. 8ше 1е§е зсгіріа Іиіі егапі Іютіпез, пат Ьотіііез Іит 
ріеіаіет еі ргоЬНаІет еі іизіШат еі ѵегіЬіет атаЬапі. Оррісіа 
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ПОП сіп^еЬапіиг і^оззіз апі шигіз. Геггиш поп асііеЬаІиг, пг- 
Ьез пе^ие (ІігііеЬапіиг пе^^^е іпсепйеЪапиіг. А^ег поп агаЬа- 
Ііпг, бей еі і’пісиіз, ^ио8 іегга еі агЬбгез рег бе ргаеЬеЬапІ 
а ЬотшіЬиб Іе^еЬапіпг. Ѵепіі іерійі рег іоіііт аппит йаЬап^ 
8іпе бешіпе йогез сгѳбсеЬапі, Іегга отпез гез ай ѵііаш песез- 
загіаз ргаѳЬѳЬаі. 

Аигёиз, а, пт, золотой. 
^ааиио^, четыре. 
8сгірІог, бгІ8, писатель. 
Оѵібіпз, іі, Овидій. 
Ъсх, Іе^із, законъ (по пекл. 

женск. р,), 
8спЬо, зсгірзі, рейт, ёге, пишу. 
Зсгіріиз, а, пт, писанный. 
РгоЬііаз, аеіз, честность. 
ѴегІіаз, аііз, правда. 

(Зіл^о, сіпхі, псепт, еге, окружаю. 
Козза, ае, ровъ. 
Аспо, пі, йеиіп, ёге, точу. 
Nе^ие—пе^ие, ни—ни, и не—и пе. 
Вігпо, йігйі, йігйіпт, пёге, раз¬ 

рушаю. 
Іпсепйо, пйі, пзпт, ёге, зажигаю, 

сожигаю. 
Зетеп, шіз, сѣмя. 
Сгезсо, сгеѵі, сгеенш, ёге, расту. 

Всѣ бѣдствія когда-нибудь окончатся, и Божіею помощію 
вы будете освобождены отъ всѣхъ заботъ и опасностей Ые- 
счастія посылаются отъ Бога, по Онъ услышитъ молитвы 
ваши (страдат.). Просите и дано будетъ вамъ; ищите п 
найдете; стучите и отворится вамъ. 

Ріпіо, Іѵі, Кит, іге, оканчиваю. Реіо, Іѵі, Кит, ёге, прошу, ищу. 
А]^^папао, нѣкогда, когда-нибудь. Т)о, бебі, йаіит, баге, даю. 
Аахіішш, 11, помощь. (^иаего, віѵі, зКит, ёге, ищу, 
ЬіЬего,аге, освобождаю (оотг чего? спрашиваю! 
твор., отъ кою? твор. съ аЬ). Іпѵёпіо, ѵёпі, ѵепіит, іге, нахо- 
ЫіКо, ті8і, тіБзиіп, ёге, посы- жу; изобрѣтаю. 

' лаю. РиІ8о, аге, стучу. 
Ргесев, сит, ж. молитвы. Арегіо, гиі, Пига, іге, отворяю 

§ 37. Прош, сов., давнопр. и буд. 2-е дѣйств. залога. 

РегГесіиш, р1и8^иатрегГес(;ит и Гиіигиш 2-ит асііѵі. 

Правило 1. Давнопрош. и будущ. 2-ое дѣйств. змога 
производятся отъ основы прошедшаго соверш. д. з., дешнопро- 
шедіиее при помощи суффикса ег-а, а будухщее2-ое суффикса ег. 
1-е л. Рег(. Іаибаѵі босиі іехі шипіѵі 
1-е л. РІ 1аибаѵ-ёг-а-т боси-ёг-а-т <;ех-ёг-а-т тішіу-ёг-а-щ 
1-е л. Риі. II Іаибаѵ-ёг-о боси-ёг-о іех-ёі--о шіпіѵ-ёг-о. 
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РегГргіит. 

1. Іаийаѵі я по- (Іосиі я на- ісхі я покрылъ шипіѵі я 
хвалилъ учил- оградилъ 

2. Ьш(1аѵІ8іі (ІООПІзи іехізіі ттшіѵізі:! 
3. ІаисіаѵіЬ сіосиіі; гехи ІІШПІѴІЬ 
1. ІаисІаѵТтиз сІоспТтпз ІехІтиз типіѵітпз 
2. Іаисіаѵізііз (ІОСІІІЗЬІЗ грхізМз питіѵізГіз 
3. ІаисЗаѵёгипІ: сіоспёгипі іохегппі; пшпіѵёгип^; 

Р^и8^иі^шрр^Гес{:^1ш. 

1. Іаасіаѵёгаш я (Іосиёгат я Іехёгаш я по¬ шипіѵёгат я 
похвалилъ научилъ крылъ оградилъ 

2. Іаисіаѵёгаз йосиёгаз іехёгаз типіѵёгаз 
3. Іаисіаѵёгаі; |(і{)сиёгаі Іехёгаі; шішіѵёгаі; 
1. Іаисіаѵегатиз (іосиогатпз іехегатиз піипіѵргатиз 
2. Іаийаѵегаііз чіосііегаііз Іехегаііз пшпіѵегаііз 
3.: Іаіісіаѵёгапі; йосиёгапк іехёгапі типіѵёгапі: 

Рніигит 2-ит пли ехаеіит. 

1. Іаийаѵёго я (Іосиёго я на¬ Ьехёго я по шнпіѵёго я 
похвалю учу крою огражу 

2. Іаікіаѵёгіз (Іосиёгіз іехёгіз тішіѵёгіз 
3. ІаиЛаѵёгіІ: (Іосиёгік (ехёгіі; шипіѵёгіі; 
1. ІаисіаѵогТтиз (іосиегітиз Іехегітпз тііпіѵегТтиз 
2. ІаийаѵегТІіз гіосиегіііз іехепііз іпішіѵегТііз 
3. ІаіпіаѵёгіпІ: сіосііёгіпі; и*хёгіпІ: гаипіѵёгіп(; 

Правило 2. РегГесШт означаетъ дѣйствіе закопченное 
и по-русски переводится совершеннымъ видомъ: Іаийаѵі я по¬ 
хвалилъ. 

Р1и8^иап1ре^Гес4и1п означаетъ дѣйствіе, которое совершилось 
до наступленія другою прошедшаю дѣйствія. 

Гиіигит 2 ит или ехасіит (совершенное) означаетъ дѣй¬ 
ствіе, которое совершится до насгпугиепія другою будущаго 
дѣйствія. 

Іиррііег еѣ гапае. 
Еапае аІЩиапйо та§по сіатоге а Іоѵе розіиіаѵётипі; гсдсш. 

Іпррііег та^пат ІгаЬет ех саеіо іп раіікіет ѵіЬгаѵіѣ еі: «Ессе, 
іп^иі<;, Ішпс ЬаЬеЬіііз геуст». ?опіІцз ІгаЬіз МпіКіит депиз гапа- 
гиш ѣеггчіі;. Вапае (Ііи зиЬ а^^Iа тапзёгипі;. Ппа іаіиіет зирга 
а^иат аррапііі, гедіз паѣигат і^ап^иі11ат еі ріасійага ехріогаѵи, 
оп1пе8^ие зосіоз ех раіийе еѵосаѵіі. Капае а іаіі геде пііііі іітиё- 
гипі;, арр^оріп^иаѵё^ип<;, поппиііае ёМат іп ІгаЬеш іпзиПаѵёгипІ;. 
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Розіеа а Іоѵѳ роіепііогет гедет та§па ѵосе робіиіаѵёгипі. Тиш 
уего Іиррзіег ігаіиз ге§ішт гапагит сісопіаѳ ігайійіі еі: «Ниіс, 
іп^иі1;, рагеЬііів; сісопіа Іісепііат ѵезігат соёгсёЬіі». Сісопіа 
аиіет 8Шіт шиііав гаіш Іасегаѵіі; еі йеѵогаѵіі. Тит ѵего 
гапае зіиіііііаш виат (іеріогаѵѳгипі ѳі а Іоѵе аихіііиш го^а- 
ѵёгипі еі шіііогет ге^еш розіиіаѵёгіпіі. І8 аиіѳт: «^иіа Ьо- 
пит, іп^иіі, ге^ет гѳрікііаѵізііз, пішс іоіегаге йеЬеііз шаіит». 

Капа ае, лягушка. Ехр1ого,аге, высматриваю, узнаю. 
Розійіо, аге, требую. Еѵ^бсо, аге, вызываю. 
ТгаЬз, ігаЬіз, бревно. Таіів, е, такой. 
ѴіЬго, аге, размахиваю, бросаю. Тітео, иі, ѳге, боюсь. 
Ессе, вотъ. Іпзиііо, аге, прыгаю. 
НаЬео, иі, Ііит, ёге, имѣю, счи- Ѵѳго,же,а(став. навторомъмѣстѣ). 

таю. Ігаіиз, а, шп, сердитый, 
ршііиз, из, звукъ. Сісопіа, ае, аистъ. 
Теггео, иі, ііит, ёге, пугаю. Тгайо, (іійі, йПит, ёге, передаю. 
А |иа, ае, вода. ЬісѳпІ;іа, ае, своеволіе. 
8иЬ, подъ (съ вин. на вопросъ Соёгеео, иі, іІ:ит, ѳге, сдерживаю, 

обуздываю, 
съ твор. на вопросъ 8і;аііт, тотчасъ, 

гдѣ?) Ьасёго, аге, терзаю. 
Ыапео, пзі, пзііт, ёге, остаюсь. Веѵбго, аге, пожираю. 
Тапсіеш, наконецъ. 8і:ииі(;іа, ае, глупость. 
8ирга, па, надъ (съ вин,^, Серібго, аге, оплакиваю, 
Аррагео, иі, іСига, ёге, являюсь. Ко^о, аге, прошу. 
Наійга, ае, природа. МіЬіз, е, кроткій. 
ТгашіиіИиз, а, ит, спокойный. Керисііо, аѵі, аіиш, аге, отвергаю. 
Ріасібиз, а, ит, смирный. Тоіёго, аге, терплю. 

1. Солдаты сдѣлали, что приказалъ вождь. 2. Я прочи¬ 
талъ твое письмо, которое передалъ мнѣ нашъ другъ. 3. Мы 
получили, чего желали. 4. Полководецъ похвалилъ тѣхъ вои¬ 
новъ, которые храбро сражались за отечество. 5. Жители 
возстаповили свои города и деревни, которые они сожгли. 
6. Я изложу тебѣ дѣло, когда приду. 7. Друзья, которыхъ ты прі¬ 
обрѣтешь богатствомъ, будутъ любить не тебя, но твое богатство. 

Еасіо, Гесі, Гасіит, ёге, дѣлаю, Оріо, аге, желаю. 
повел. Гас, ГасКѳ. Ассіріо, сѳрі, серіиш, ёге, при- 

ІиЬео, іиззі, іизьигп, ёге, прика- нимаю, получаю. 
зываго. Кезіііио, иі, иіит, иёге, возста- 

І.іиегне, агат, письмо, науки. новляю. 
Кеасіо, геааібі, геаапит, ёге, Ехрбтю, розиі, зіііпт, ёге, излагаю. 

возвращаю, передаю. Сит, когда. 
Г'іч), за, вмѣе.то (съ творит). Остраго, аге, пріобрѣтаю. 

А 
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§ 38, Прош, сов., давнопрот. и буд. 2-оѳ стр, зал. 
РегГесіит, Р1а8^иашре^Гесі:ит и ЕиІ;, 2-ит раззіѵі. 

Правило 1. Отъ супина черезъ перемѣну іші на из 
образуется прошедшее причастіе страд, залога (рагисіріиш 
регГесІі разйіѵі); 

ото, аѵі, отаШт, аге, причасш. огпаіиз, а, ит^ украшенный, 
йеіео, йеіёѵі, йѳІѳШш, ёге, — (Іеіеіиз, а, ит, разрушенный. 
рсИо, рерйіі, риізит, ёге, — риіваз, а, иш, прогнанный, 
ѵезііо, іѵі, ѴѲВШиш, іге, — ѵезііиіз, а, иш, одѣтый. 

Правило 2. Черезъ прибавленіе къ прошедш, причастію 
стр. зал, 8пт образуется прога, сов., черезъ прибавленіе егат — 

давнопр. и черезъ прибав.генъе его—будуги^, 2-е страд, зал. 

Р е г Г е с Ь и т. 
1. Іаийаіиз, а, пш, (Іосіиз, а, иш, іесіиз, а, ит, зит тшіііиз, а, ит, 

2. 
зит, я похваленъ зит, я наученъ я покрыть зиш я огражденъ 

« ез « ез « ез « ез 
3. « езі; « езі « езі « езі 
1. ІаиДаІі, ае, а, зи- Й0(*1:і,ае, а,8ити8 іесіі, ае, а, зитиз тішііі, ае, а, зи¬ 

шпз тиз 
2. « езііз « езііз « езііз « езііз 
3. « зппі: « зипЬ « зппі « зппі 

Р1и8^иашре^Гес^ит. 
1. Іаийаіиз, а, ит, йосіиз, а, ит, іесіиз, а, ит, типііиз, а, иш. 

егат, я былъ по¬ егат, я былъ на¬ егат, я былъ по¬ егат, я былъ 

2. 
хваленъ ученъ крытъ ограліденъ 

« егаз « егаз « егаз « егаз 
3. « егаі « егаі: « егаі « егаі 
1. Іаийаіі, ае, а. (1осІ;і, ае, а, ега¬ іесіі, ае, а, ега- гаипііі, ае, а, ега¬ 

егатиз тиз ш из тиз 
2. « егаііз « егаііз « егаііз « егаііз 
3. « егапі; « егапі « егапі « егнпі 

Еиіпгит 2-ит. 
1. Іаийаіиз, а, ит, (1осіиз,а, ит,его, іесіиз, а, ит,его, типііи8,а,ит,его 

его, я буду по¬ я буду наученъ я буду покрытъ я буду огражденъ 
хваленъ 

2. « егіз « егіз < егіз « егіз 
3, < егіі « егіі « егіі « егіі 
1. Іапсіаіі, ае, а, йосіі, ае, а, егі- іесіі, ае, а, егі- шппііі, ае, а, егі- 

егішпз тиз шиз тіі$ 
2. « егіііз « егіііз « егіііз « егіііз 
3. « египі; « егппі египі « египі 



1. Еогаапі согопа паѵаіі еоз йопаЬапІ;, а ^иіЬ^18 паѵіз Ьо- 
8ііит ехри^паіа егаі. 2. Мііііе? игЬет, ^иае аЬ ЬозііЬиз тц- 
пііа егаі, йігиёпші. 3. Тешріа, ^иае іисепйіо йеіёіа егапі, 
аЬ іпсоііз гсзШиіа зипі. 4. ОрркЗа ѵезіга Ьепе типііа египі;, 
зі ѵоз ірзі ѵігі Гогіез егЕіз. 5. 8і Ьозіез йі^аіі египі, позіга 
игЬз огпаЬііиг йогіЬиз. 

1. Мечомъ (Гсггит) унпчтожено больше людей, чѣмъ 
голодомъ, 2. Ваши родители воспитали и одѣли васъ. 3. Не¬ 
пріятели разрушили много городовъ. 4. Полководцу, который 
освободилъ государство отъ непріятелей, гралсдане воздали 
большія почести. 5. Для больного (д. п.) были безполезны всѣ 
лѣкарства, которыя были употреблены. 6. Если война будетъ 
окончена, солдаты получатъ большія награды. 7. Дѣти будутъ 
опорою государства, если будутъ хорошо воспитаны. 

Согопа, ае, вѣнокъ. Несо, аге, убиваю, уничтожаю. 
Лаѵаіій, е, морской. Еатез, із, голодъ. 
Согопа паѵаііз, вѣнокъ .за взя- ТгіЬпо, иі, йіпт, иёге, воздаю. 

тіѳ корабля. Ае^гбіиз, а, нт, больной. 
^опо, агв} дарю, награждаю. ^ ІниЙІіз, е, безполезный. 
Шѵіз, І8, корабль. Ііеіпесііит, іі, лѣкарство. 
Ехри^по, аге, завоевываю, беру А(11ііЬѳо5 ііит, ёге, прилагаю, 

^ приступомъ. употребляю, 
п^о, аге, обращаю въ бѣгство, Есійсо, аге, воспитываю, 

прогоняю. 
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§ 39. Имена числительныя. NиIпсгаИа. 

1 

2 
3 

4 
5 
6 

7 
8 
9 

10 

Количественныя 
Саг(1іпа1іа. 

нпиз, а, ит, 
0ДИН7> 

йио, ае, о, два 
ігез, Ігіа, три 

Порядковыя 
Ог(1іііа1іа. 

ргітиз, а,ит первый 
зееііікіиз, а, иті вто- 
аііег, а, пт) рой. 
іегііиз и т. д. 
^иа^I:и8 
^иіпI:и8 
зехіиз 
зеріГтиз 
осіаѵиз 
ПОПІІЗ 
(Іеелтпиз 

Раздѣлительы. 
ПізІтіЪиІіѵа. 

зіп^йіі, ае, а 
но одному, ой, 
Ьіпі,ае,а,подва 
кегпі и т. д, 
^иаі:е^пі 
^иіш 
зепі 
зеріёпі 
осіопі 
поѵѳпі 
сіепі 

Числит, нарѣчія 
АсІѵегЬіа. 

зетеі, однажды, 
одинъ разъ 

Ьіз 
іег 
^иаіег 
^иіп^иіе8 
зехіез 
зѳрііез 
осііез 
поѵіез 
(іесіез 

^иаиио^ 
^иіп^иѳ 
зех 
зеріет 
осіо 
поѵет 
(Іесет 

<гО 
5: 
55 
§: 
о 

11 йікіёсіт о ипсіесшіиз ипйёпі ипсіесіез 
12 (іи6(1ёсіт (іиойесітпз (іиойепі (іиосіесіез 
13 ігёйёсіт о іегііиз сіесішиз ' Чегпі йепі іег йесіез 
14 ^иа1;іи6г(іёсіт Жа ^иа^іи8 йесішив Оиаіетпі йепі ̂иаіе^ йесіез 
15 диіпсіёсіт диіпіт йесішыз ^иіпг йепі ^иіп^иіез йесіез 
16 зёйёсіт зехіиз йесітиз зепі йепі зехіез йесіез 
17 зеріёікіёсіт О, зеріітиз йесітиз зеріепі йепі зерііез йесіез 
18 (іиосіеѵі^іпіі (іиойсѵісезТтиз йиоіеѵісёпі (іио(іеѵісіе8 
19 ипйеѵі^іпіі о н ипйеѵісезітиз ипйеѵісені ипсіеѵісіез 
20 2 ѵісезішиз ѵісёпі ѵісіез 
30 ігі^іпіа № 

О ігісезІтиз ігісёпі ігісіез 
40 ^иай^а^іпіа 2 ^^1а(1^а^е8іти8 ^иа(1^а5ёпі ^иа(і^а^іе8 
60 ^шп^иа^іпіа О ̂ иіп^иа^е81ти8 ^шп^иа"епі ^иіп^иа^іе8 
60 зеха^іпіа и зеха^езітиз зеха^ёпі зеха^^іез 
70 зеріиа^іпіа зеріиа^езітиз зеріиа^ёпі зеріиа^Іез 
80 осіо^іпіа осЬо^езІтиз осііо^ёпі осіо^іез 
90 попа^іпіа попа^езІтиз попар^еві П(»па^іе8 

100 сепіит сепіезітиз сепіті сепііез 
200 йисепіц ае, а йисепіезітиз йисті йисепііез 
300 ігесепіц ае, а ігесепЬезішиз ігесті ігесепііез 
400 ^иа(1^іп^епі:і,ае,а ̂иа(і^іп^еп ксзітпиз ^па(і^іп^ёпі ^иас1^іп^епііе8 
500 ^шпцеп<:1, ае. а ̂ шп^еп^е81пт8 ^шп^^ёпі ^иіп^епI;іе8 
600 зезсепН^ ае, а зезсепіезітиз зезсші зезсепііез 
700 зерііп^епіі, ае , а зерііп^епіезішиз зерііп^опі зерііп^рпііез 
800 осйп^^епЬі, ае, а осііп^епіезішиз осйп^^ёпі осііп^епііез 
900 попрев іі ае, а поп^епіезітиз поп^епі поп^епііез 

1000 тіИе тіИезТшиз зіп^иіа тіііа тііііез 
2000 йио тіііа Ьіз тіііезітиз Ьіпа тіііа Ьіз тіПіез 

1.000,000 (іесіез сепіепа (іесіез сепііез (іесіез сепіепа (іесіез сепііез 
тпіііа тіііезітиз тіііа тііііез 
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Сложныя числительныя. 

21 ипиз еі ѵі^^іпіі ипиз еі ѵісезішиз зіп^йіі еі ѵі- 
сёпі 

зешеі еі ѵісіез 

22 

или ѵі^іпіі ипиз или ѵісезітиз ргі- 
тиз 

или ѵісёпі зіп- 
^иіі 

или ѵісіе^ зетеі 

йио еі ѵі^іпіі аііег еі ѵісезігаиз Ъіаі еі ѵісепі 
или 

Ъіз еі ѵісіез 

28 
или ѵщіпіі Дио или ѵісезішиз аіісг ѵісёпі Ьіпі или ѵісіез Ьіз 
йиойеігі^ігііа (іиойеігісезішиз йиойеігісёпі (Іиойеігісіез 

29 ипйеігі^іпіа ипйеігісезітиз ип(1еігІ5епі 
сепіепі зеха- 

ипйеігісіез 
165 сепіит зеха^іп- сепіезітиз зеха^е- сепііез зеха^іез 

1165 
іа (|иіпг|ие бішиз ^иші^^8 ^епі ^иіпі ^иіп^иіе8 

шіііе сопІ:ит гпіПезітиз сепіезь зіп^иіа тіііа тіПіез сепііез зе- 
зеха^іпіа ^иіп- 

^ио 
шиз зеха^езітиз 

^иіп^и8 
сепіепі зеха- 

^епі даіпі 
ха^іез ^иіп^ше8 

Правило 1. Числительныя колтесшзенныя отъ ^иаПио^ 
(4) до сепіпга не склоняются, МіИе тысячді, въ ед, ч,^не^ 
склоняемое прилагательное, во множ. ч. сущесгпвишельное 3-го 
склоненія. 

М. Г. N. М. и Е. N. 
N. (Іио йиае йио ігез ігіа гаіііа тысячи 
е. (Іибічіш (Іиагит йибгиш ігіит тіііит 
0. сІибЬиз йиаЪиз йибЬиз ігіЬаз тіііЬиз 
Асе. (1ио(8) йпаз йио ігез ігіа тіііа 
АЫ. йиоЬиз йиаЬиз йибЬиз ігіЬиз тіІіЬиз 

Правило 2. При обозначеніи большого порядковаго числа 
бврегшя по-русски только послтьднее порядковое, а по-лашыни— 

всѣ порядковыя, гіапр. 

тысяча восемьсотъ семьдесятъ пятый годъ. 
тШезітиз осіііі^епіезітиз зеріиа^езітиз ^иіI11;ц8 аппиз. 

Ве зерѣет гееіЪиз Еотапогит. 

^ Котпіиз, ргітия гех Котапопіт, ге^паѵіі зеріеш еі ігі^іпіа 
аішоя; Кита Ротріііиз, зесішйиз гех, Ігез еі ^иа(і^а§шіа; ТііИиз 
Нозііііия, іегііиз гех, Дпоз сі ігій'іпіа; Апсиз Магсіиз, ^^1а^іиз 
гех^ ѵі§]піі; Та^^ишіи8 Ргізсиз, чиіпіиз гех, осіо сі 
ігі^іпіа; Зегѵіііз Ти11іи8,5ехіия гех, ^^1аіі^ю^ сі ^иа(1^а§іпіа; Таг- 
Чиііііііз ЗирегЬиз, зеріішиз гех, диіп^[ие еі ѵіціпіі. Ее^паѵёгипі 
іп игЬѳ Кота зеріет ге^ез рег сіисепіоз чиайга^іпіа ^иаііио^ 
аппоз, аЬ аппо зѳрііп^епіѳяіто чиіпчиа^езіто чііагіо апіе СЬгЬ 
зіит паіиш ^18^ие ай аіишт чшпдепіезітит (Іесітвт. ЛЬ атю 
Чиіп{>‘еп(;е8Ішо йесішо йио сопзіііез а рориіо сгеаіі зипі. 



1) Ігі^іціа ^иіп^ие аппоз паіиз, 35-ти лѣтъ отъ роду. 
2) а^о ігісезітит ^иіп(,ит аппит, мнѣ идетъ 35-й годъ. 
3) апно зезсепЬезіто ^иа(1^а^е8Іто ^иіпI;о, въ 645-мъ году, 

ргіто Ьеііо Рипісо, въ первую Пуническую войну. 
4) аЬ аппо зерііпдепіезіто и8^ие ай аппит ^иіп"■еп1іе8Ітит 

съ 700-го года до 500-го. 

1. Аѳины нѣкоторое время (а1і^паI^1(іІI]) были подъ вла¬ 
стію (ітрегіиш) 30 тирановъ. 2. Цезарь 40 лѣтъ отъ роду 
былъ участникомъ (зосіііз) въ первомъ тріумвиратѣ (въ 60-мъ 
году до Р, X.), 50-ти лѣтъ отъ роду онъ покорилъ всю Галлію, 
57-ти лѣтъ онъ былъ убитъ бО-іо заговорщиками (въ 44 г. 
до Р. Хр.). 3. Первая Пуническая война продолжалась (зит) 
съ 264 года д6 Рожд. Хр. до 247. 4. Вторая Пуническая 
война продолжалась съ 218 г. до Р. Хр. до 201. 5. Третья 
Пуническая война продолжалась съ 149 года до Р. Хр. до 
146 года. 6. Мнѣ идетъ 42-й годъ, моему брату 28-й, моей 
сестрѣ 16-й, моему отцу 63-й, моему дѣду 89-й. 

Пс^по, аге, царствую. Тугаппиз, і, тиранъ. 
Сопзиі, йііз, консулъ. Саезаг, агіз, Цезарь. 
<Згео, аѵі, аіиш, аге, творю, из- Тгіитѵігаіиз, из, тріумвиратъ. 

бираю. 8ирёго, аге, превосхожу, пере- 
Пазеог, паіиз зит, пазсі, щтч. хожу; покоряю. 

буд, пазсііигиз, рождаюсь. Хссо, аге, убиваю, 
СЬгізіііз, і, Христосъ. Сопіигаіиз, і, заговорщикъ. 
Апіе Сіігізіига паіиш, до Р. Хр. ^8^ие, а(1 до. 
Розі; Сіігізіиш паіиіп, послѣ А^о, ас(;ит, ёгѳ, веду, дѣлаю. 

Р. Хр. 8огог, бгіз, сестра. 
РипТсиз, а, иш, Пуническій. Аѵиз, і, дѣдъ. 
Аіііёпае, агиш, Аѳины. 

§ 40. Предлогъ. Ргаерозійо. 

а) ПРЕДЛОГИ съ ВИНИТЕЛЬНЫМЪ ПАДЕЖОМЪ. 

Ай, къ, ДО, для. ІпГга, ниже, подъ. 
Айѵегзит, айѵегзпз, противъ. ІпІ;ег, между. 
Апіе, предъ, прежде. Іпіга, внутри. 
Арий, у, при. Іпхіа, возлѣ, подлѣ. 
Сігса, сігспш, около, вокругъ. ОЬ, за, по. 
Сіз, сііга, по сю сторону. Репез, у, во власти. 
Сопіга, противъ. Рег, чрезъ. 
Ег^а, къ (означ. расположеніе Ропе, позади. 

къ кому). Розі, послѣ. 
Ехіга, внѣ. Ргаеіег, кромѣ. 
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Ргоре, близъ. 
Ргоріег, подлѣ, по причинѣ. 
8есип(1ит, сообразно съ чѣмъ. 
8ирег, на, на поверхпости. 
8арга, выше, надъ. 

8иЫ;ег, подъ. 
Тгапз, за, по ту сторону. 
Ііига, далѣе за. 
Ѵегзиз. къ. 

Ь) съ ТВОРИТЕЛЬНЫМЪ ПАДЕ леемъ. 

А, аЪ, аЪз, отъ. Сіат, тайно 07пь кого» 
АЬ8^ие, безъ. Согат, въ присутствіи ;сого, предъ 
Сиш, съ. 
Бе, о, объ. Рго, вмѣсто, за. 
Е, ех, изъ. 8іпе, безъ. 
Ргае, предъ, впереди, по причинѣ. Тепиз, до, по. 

с) съ двумя над. съ вин. на вопр. куда? съ твор. па вопр. гдгь? 
Іп, въ, на. 8иЬ, подъ. 

1. Раисі Ьошіпез жі зепесіиісш ѵѳпііиіі. 2. Асіѵегзпз от- 
пез Ьотіііез іиз^іі^ат зегѵаге (іеЬетпз. 3. Ьппа сігса іеггат 
ѵегііиіг. 4. Сіз зііѵат Іа1;а раіііз езі;.. 5. ^иі(і поѵі езі; арікі 
ѵоз? 6. 8і Бенз поЬізсіші, ^иІ8 езі; сопіга поз? 7. Ма§:іш8 езѣ 
ашог іпиз ег^а раігет іпит. 8. Аез1;а1;е ехіга пгЬет заеро 
атЬпІатпз. 9. Ііііег баіііат еі (тегтапіат Кііепііз езі;- 
10. Нозіез іпіга тпгоз зе іепепі. 11. Ііііег пгЬет еіпозігиш 
Ьогіит зип! а§гі. 12. Nаѵі^а1;іо іихіа гіраз регіепіоза езі- 
13. Отпез ѵоз кийап! оЬ ѵезігат іпойезііат. 14. Нозіеа 
сиггипі рег пгЬет. 15. Нотіпез рег еггбгез асі ѵегііаіет,. 
рег саІатіШет ай Місііаіет ѵепіппі;. 16. Ѵёіііі; розѣ іішибз* 
йпа зегёпа йіёз. 17. Роз! Еоіппіпт Кптаіиіігех Котапогшп.. 
18. ^^из езі Бепз ргаеіег Бепш позігпш? 19. Ргоре пгЬеш 
зппі та^пійсі Ьогіі. 20. Рапсі Ьотіпез ѵіѵппі зесппйпт па- 
іпгат. 21. Мегсаіогез ігапз таге сигпші. 22. Саёіііт поп 
апітйт тпіапі, ^иі ігапз таге сйггппі. 23. 8іірга поз зппі 
ішштегаЬіІез зіеііае. 24. ^иі8 зіпе ѵігіпіе Ьеаіпз езі? 25. Мпііі 
ех раігіа іп аііёпаз іеггаз йеті^гапі. 26. Ех Ііп^^ііа зіііііа 
іпсоттойа тііііа. 27. Nб8Сііи^ ёх зосіб, дпі поп содпбзсіЬпг 
ёх зе. 28. ^^6п ргоспі а ргоргіо зіірііе рота саййпі. 29, ііі 
та^пб таё’пі сарійпіпг Іійтіпе різсез. 30. Іп ѵезіітепііз поп 
езі заріепііа шепііз. 31. Мііііез рго раігіа ;Гогіііег риатіапі- 
32. Согат зепіогіЬпз тойезіѳ іе §еге. 33. 8аере зиЬ пошіпе 
расіз Іаіеі Ьеііпт. 34. Сарііѵі а Еотапіз зпЬ іи§‘ит тіііеЬапіиг* 
БеЬео, пі, ііпт, ёге, я долженъ. Тепео, пі, піпт, ёге, держу. 
Ѵегіо, ѵегіі, ѵегвит, ёге, верчу, бегѳпиз, а, пт, ясный. 

обращаю. ІппптѳгаЬіИз, е, безчисденньій. 

Л.'к 
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ВешТ^го, аге, переселяюсь. Сайо, сесТйі, сазпт, ёге, падаю. 
Каѵі^аііо, бпІ8, плаваніе. Саріо, сері, сарЬит, ёге, беру, 
Спгго, спсйггі, спгзит, ёге, бѣгу. ловлю 
Еггог, бгІ8, ошибка, заблужденіе. Різсіз, І8, (муж. р. по исключ.) 
Аііѳпив, а, пт, чужой. рыба. 
Ьіп^иа, ае, языкъ. Ѵезіітепіит, і, одежда. 
Ілсоттосіит, і, неудобство, вредъ.ЗаріепЬіа, ае, мудрость. 
Ко8со, поѵі, покигп, ёге, познаю, Оего, ^е88І, ^езіит, ёге, веду. 
Со^позсо, поѵі, пііиш^ ёге, узнаю. Зепех, зепіз, старый, сущ. старикъ. 
Ргоргіиз, а, ит, собственный. Ьаіео, пі, ёге, скрываюсь. 
Зіірез, 1ІІ8, стволъ. Сарііѵиз, а, ит, плѣнный. 
Ротит, і, плодъ, яблоко. Іадиш, і, ярмо. 

§ 41. Полное спряженіе глагола вит. 
Мо<1и8 шбісаиѵиз. Мосіиз сопіипсГіѵиз. 

, Ргаезепз. 
Зіп^. 1. 8ит РІ. 1. зитиз 8ш^. зіт РІ. зііпиз. 

я есмь 
2. е5 2. езііз 8І8 8ІІ;І8 
3. е8і> 3. бипі; 8ІІ; зіпі 

ІтрегГесіит. 
8іп^. 1. егаш РІ. 1, егатиз 8іп^. еззеш РІ. еззетиз 

я былъ я былъ бы 
2. егаз 2. егаііз еззез еззёйз 
3. егаі 3. егапі еззеі: еззепі; 

РиЬигпт 1-ит или зітріех. 
8іп§. 1. его я буду Р1.1. егітцд 1 

2. егІ8 2. егіііз » 

3. егіі 3. ѳгипі: 
РегГесіиш. 

8іп§. 1. іиі РІ. 1. Мтиз 8іп^. Гиёгіш РІ. Гиегітиз 
я былъ 

2. Гиізіі 2. Мзііз Гиёгіз ГиѳгШз 
3. Гиіе 3. Гиёгипіі іиёгік (*аёгіпІ; 

Р1и8^иатре^Гес{;ит. 
Зіп§. 1. Гпёгат РІ. 1. Гпегатпз Зіп^. Гиіззет РІ. Гаіззётиз 

я былъ я былъ бы 
2. Гаёгаз 2. Гиегаііз Гиіззез Гиіззёйз 
3. Гпёгаіі 3. іпёгапі; СиіззеІ: Мззепі; 

Риіигпт 2-ит или ехасіпт. 
Зіпг. 1. інёго я буду Р1. ГиегІтиз 

2. і'иёгіз Гаепііз 
3. Гиёгіі Гпёгіпі; 



57 

Мо(іп8 ішрегаііѵив. 
1-я форма (или наст* вр.). 2-я форма (иди б уд. вр.). 

8іп^. 2. ез будь 

Р1. 2. евіе будьте 

біп^. 2. езіо будь 
3. езіо пусть онъ будетъ 

Р1. 2. сзібіѳ будьте 
3. зипіо пусть они 

 будутъ 
Рагкісіріа. Мосіиз іпііпіііѵиз. 

Ргаез. (бывающій ^ш езі,) 
РегГ. нѣтъ (бывшій дді егаі, 

Ргаез. еззе быть 
РегГ. Гиіззе 
Риіі. Гпіигат, ат, пт, еззе 

Рій. Гпіпгпз, а, пт, будущій. 
^иі Гпіі;) 

(иди іоге'). 

Правило 1. По примѣру зит спрягаются слѣдующіе 
глаголы, составленные изъ предлоговъ и глагола зит. 

АЬзгіт, аГиі, аЬеззе, отсутствую, (прич. аЬзепз отсутствующій), 
А(І8ит, а(1Гиі,»(а1Гиі), а(іе88Ѳ, присутствую, помогаю. 
Певиш, (іеГиі, йеевве, не достаю, не помогаю. 
Ргаевит, ргаеГні, ргаееззе, начальствую надъ кѣмъ (д. п.), прич. 

ргаезенз присутствующій, настоящій. 
ОЬзит, оЬГиі, оЬезве, врежу. 

Правило 2. Сослагательн. гіакл. употребляется вмѣсто 
повелите.гьнаго для выраженія просьбы, совѣта и жемнія: 
8І8 Геііх, будь счастливъ! зіпі ЬеаП, да будутъ они счастливы! 
зітиз пюйезіі, будемте скромны! Зіз Гоііх еі зіпі с4п(іійа 
Йіа Іііа. 

Правило 3. Сослагагп. наклоненіе употребляется послѣ 
союзовъ иі) чтобы и пѳ чтобы не. 

Правил о 4. Сослагат, гтгшненів проги, несов. и давнопр. 
вр. ставится при 8і если бы и піві если бы не. 

если бы я не былъ. 

1. Богъ всегда былъ, есть и будетъ. 2. Я бѣденъ, ты бо¬ 
гатъ, но оба мы счастливы, 3. Если мы будемъ прилежны и 
дѣятельны въ юности, намъ пріятно будетъ воспоминаніе о 
нашей юности, когда мы будемъ стариками. 4, Благополучіе 
государства требуетъ, чтобы всѣ здоровые и сильные юноши 
были воинами. 5, Да будетъ между нами миръ, чтобы мы бы¬ 
ли пріятны и людямъ и Богу. 6. Яти отца твоего и матерь 
(твою), да благо (Ьене) ти будетъ и да долголѣтенъ будеши 
на (зирег) земли. 7. Никто не былъ бы бѣденъ, если бы всѣ 
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ЛЮДИ помогали один другимъ. 8. Люди были бы несчастны, 
если бы душа (мн. ч.) была смертна. 9. Мы были бы песчаст- 
ны, если бы у насъ (д. п.) не было (йезит) разума и дара 
слова. 10. Будемте внимательны и скромны, чтобы быть 
пріятными родителямъ. 

Саікііііиз а, иш, блестящій, свѣт- КоЪизіиз, а, нт, сильный. 
лый, бѣлый. Ьоп^аеѵиз, а, ит, долговѣчный. 

Раіиш, і, судьба, участь. Кето, никто не (р, пиіііиз, д. 
АтЬо, ае, о, оба (скл. какъ йио). петіш, в, петіпет, те. пиііо). 
Ішрі^ег, ^га, ^гиш, дѣятельный. Огайо, опіз, рѣчь, даръ слова. 
Асіиіезсепз, пйз, молодой; сущ. 

общ, юноша, дѣвица. 

Вѳ йисіЬиз, диі ехѳгсііиі бгаѳсогит ргаѳегапі 

Іп Ъеііо Тгоіапо А^атетпоп 1;о1;і ехегсііій Огаесогит 
ргаеГіііі. Миііі рориіі ти1іае^ие паѵез а(і игЬет Тгоіат ай- 
Ліёгіті:. Зін^иііз рорнііз зіп^иіі ргіпсТрез ргаеГиёгипі;. ВисіЬііз 
I1е^ие рпійепиа I1е^ие Гогііішіо йеіГиіі;. Отпез знрегаЬаІ; рги- 
<]епі;іа [Іііхез, заріепііа Кезіог, ^огіііийіпе АсЫИез. Віісез 
стпіЬііз ргоеіііз іпіегёгапі;. Аі а1і^^1ат(1іи АсЫИез, Гогііззітиз 
ютпіит Огаесогиш інѵепіз, а ри^па аЫИ;. Іга АсЫШз піиі- 
1;нт оЬИпЧ Сггаесіз. Кат ^иат(^іи АсЫИез а ри^па аЫіі, 
Тгоіапі, (тгаесогит йисез ѵніпегаѵёгипі;, тнИоз Огаесоз оссі- 
Йёпші, іоИш ехегсИшп Иі^аѵёгшіі. Раігбсіиз Огаесоз айійѵИ;. 
Аі Раігосіиз, розЦпаш Тгоіапоз а паѵіЬиз бгаесогит герри- 
ІИ, аЬ Несіоге оссізиз езі. КіЫІ Іатеп тогз Раі;гбс1і Тгоіа- 
піз ргоіиіі;. Кага розі; шогіет Раігосіі АсЬіИез йеішо ри^піз 
іпіегИііі. Тиш Тгоіапі іГасіІе а Огаесіз ѵісіі зіші. Коп іатеп 
^огііикіо АсЫИіз, зей ргнйсЫіа ІІИхіз саиза егаі; іпіегііиз иг- 
Ъіз Тгоіапогит. Розі ЪеІІит Тгоіапогит раисі Тгоіапі знрег- 
стапі. Тгоіапіз рансіз піЬіІ іеге зирегсгаі. Отпез іеге Тгоіапі 
оссізі зіші, игЬз іпсепйіо йеіёіа езі. Аепёаз іатеп ех іпсеп- 
<ііо Тгоіаѳ зегѵаіііз езі еі раігет И1іиIп^ие зегѵаѵіі. 

А^атетпоп, бпіз, Агамемнонъ. 
Ргіпсерз, сіх^із, главный; началь¬ 

никъ. 
Ргийепііа, ае, благоразуміе. 
ІЛіхез, І8, Улиссъ. 
Кезііог, бгіз, Несторъ. 
АсЬіПез, 18, Ахиллъ. 
Раіігбсіиз, і, Патроклъ, 
Иесіог, бгіз, Гекторъ. 

Ргоеііит, И, сраженіе. 
Іпіёгзиш, іиі, еззе, участвую (въ 

чемъ? дат. п.). 
Аі, но. 
Оеппо, снова. 
Ри^па, ае, битва. 
Ѵіпсо, ѵісі, ѵісіит, бге, побѣ¬ 

ждаю. 
Іпіѳгііиз, из, гибель. 
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Айійѵо, ійѵі, ійЬит, агс, помо- Іиѵёпіз, І8, юноша. 
гаю (кому"^ вин. п.). ^иат(ііи, доколѣ, пока. 

РозЦиаш, послѣ того, какъ. Ѵиіпёго, аге. раню. 
Кереііо, геррйіі, гериізит, еге, Зирегзит, Гиі, еззе, остаюсь, 

отгоняю. остаюсь въ живыхъ. 
Ргозит, Гиі, (іеззе, приношу полъ- К еге, почти. 

зу. Аепёаз, ае, Эней. 

§ 42. Ргозит, ргоГиі, рго(іѳ88ѳ, приношу пользу. 
Правило 1. Лшголг ргозиш, ргоШ, ргойеззе, образовался 

изъ корня ргой (ргойѳ полезно) и зит, и спрягается какь^ 
зиш, гполько предъ звукомъ е ѳозстаповляегггсн звукъ й. 

Іп(]ісайѵіі8. 

1. рго-8ит 
2. ргос?-е8 
3. ргой-езі; 

1. рго-8йти8 
2. ргой-е8ІІ8 
3. рго-8ап<; 

Ргаезепз. 
Сопіипсйѵиз. 

1. рго-8Іпі 
2. рго-віз 
3. рго-віі; 

ІшрегГесіит. 

1. рго-8ітп8 
2. рго-8І(іІ8 
3. рго-8Іпі 

1. ргой-ёгат 
2. ргос/’ёгаз 
3. ргос?-ёга<;... 

1. ргой-еззеш 
2. ргой-еззез 
3. ргос?*е88еі... 

РиЬигит І-пш. 
1. ргой*ёго 
2. ргой>ёгІ8 
3. ргой-ёгік 

1. ргос^-егішиз 
2. ргой-егіиз 
3. ргогі-ёгпп^ 

РегГес1;ит. 

рго>М, ізіі, ітпз, І8ІІ8, ёгапі | рго-Гиёгіт. егіз, егіі:... ёгіпі 
Р] издиатрѳгіёсіит. 

рго-Гпёгат, ёгаз... ёгапі; рго-Мззеш, іззез... івзепі. 
Риіигит 2-ит. 

рго-іпёго, ёгІ8... еппі 
1-я форма (пли наст. вр.). 

8іп^. 2. ргой-ез 
Р1. 2. ргой-езіѳ 

2-я форма (или буд. вр.). 
8ш§. 2. ргос^-езіо 

3. ргой-езіо 
РІ. 2. ргой-езШіе 

3. рго-8ппі:о 
Ргаез. нѣтъ (приносяш.ій пользу ^иі ргойез!;) 
РегГ. нѣтъ (приносившій пользу ^ш ргойёгаіі) 

(принесшій пользу ^иі ргоГніЬ) 
Риі. ргоГніигиз, а, пш. 

Ргаез. ргой-е88ѳ 
РегГ. рго-Гпіззе 
Риі. рго-Гніпгпш, ат, пш, е88ѳ 



1. Враги мпѣ часто приносили пользу. 2, Эта вещь по 
принесетъ вамъ пользы. 3. Если настоящее время нѳ при¬ 
несло вамъ пользы, меньше, быть-можетъ, принесетъ вамъ 
пользы будущее. 4. Какая (дпій) польза глупому имѣть бо¬ 
гатство? 5. Ты будешь хорошимъ чс.іовѣкомъ, если будешь 
другимъ приносить пользу и никому не (пе^ие ^иІ8^^^ага, пес 
иІІиз) будешь вредить. 

Аіѣег аіѣегі ргозіѣ! 

АЪзіі а риегіз іпѵійіа еі іга еі; ойіпт! Іга еі ойіпт Гогіипае 
ѵезігае оЪёгіЬ. А(іс8І;е атісіз! Атісі атісіз ргойеззе йеЬѳпі. 
Ашісіз ргойеззе Іюпезіиш еі іисиікіит езі. Атісіз іп регіспііз 
йееззе Іигре езі. Шіпат зегарег атісі атісіз ргосіеззепі! Іп 
ѵега атісіііа та^ппт іпезі ргаезійііш. Ѵега атісіііа та^ппт 
йеспз ѵііае езі. Езіе Пйі атісіз, ййез Гиікіатепіит отіііит 
Ьитапагит гегпт езі. 8іпе ййе атісіііа піЫІ ргоіезі. 

Гогзііап і - 
Рогіаззе } “«’^еть-быть. 

Гог(;ипа, ас, судьба, счастіе. 
Іпѵісііа, ае, зависть. 
Одіипі, іі, ненависть. 
Нопезіи», а, пт, честный, благо¬ 

родный. 

Тигріз, е, постыдный. 
ПШіат, о если бы. 
Іпзит, Гаі, еззе, нахожусь въ 

чемъ л. 
Весиз, огіз, красота, украшеніе. 

§ 43. Роззит, роіиі, роззѳ, я могу, я въ состояпіп. 

Глаголъ роззит, роіиі, роззс, составился изъ корня роі (роііз 
могущій) и глаюла зиш. Въ спряженіи роі передъ з обращаегпся 
въ роз; послѣ роі; звукъ і выпадаетъ; вмѣсто роіеззе и роіеззеш 
употребляется роззе и роззет. 

Іпйісаѣіѵиз. | Сопшпсііѵиз. 
Ргаевепз. 

1. роз-заш роз-зйтиз роз-зіш роз-81 шиз 
2. роі-ез роОезІіз роз-зіз роз-зіЧіз 
3. ро^-езі: роз-зипі; | роз-зіЬ роз-зіпі 

ІтрегГесѣит. 
1. роЬ-ёгаш роЬ-егашиз роз-зет роз-зётиз 
2* роі-ёгаз роі;-егаІІ8 роз-зез роз-зейз 
3. роі-ёгаі; роі-ёгапк роз-зеЬ роз-зепі 
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Риѣигит 1-ит. 
1* роіёго ро(;егіти8 
2. роіёгіз роіегіііз 
3. р()1ёгі<} роіёгипі 

РегГееѣит. 
1. рокаі роіиітиз 
2. роіиізіі роіиізИд 
3. роініі роінёгппі; 

роіиёгіт роЬиегІтиз 
роіпёгіз роіаѳгійб 
роіиёгіі; роіиѳгіпі 

РІиздиатрѳгГесѣит. 
1. роіиёгащ роіиегатиз 
2. роіиёгаз роіиегаЬіз 
3. роіиёгаі роіиегапі 

роіиіззет роіиіззётиз 
роіпіззез роіиіззѳііз 
роіиіззеі; роіаіззепі 

Риѣигит 2-иіп. 
1. роіиёго роіпегітиз 
2. роіаёгіз роІ;аегШ8 
3. роіиёгіі роіиёгіпі; 

Іпіііі. Ргаез. ро88е мочь 
РегГ. роІп-І88е 

Рагѣ, шлтг (могущій (]пі роірзі; могшій ^иі роіегаі;, диі роіиіі). 

1. ^вшо іи 8113. сзизя іікібх ѳззѳ роівзі. 2. Іівиз поЬіз гзііо* 
пет (Іейіі, иі; опшіа гесіе Гасеге роззётцз. 3. Рёг гізйт тиі- 
Мт роіегіз со^пбзсеге зШіпт. 4. Nето отпіЬиз ріасёге ро- 
ісгіі. 5. 8і ргаесеріогі аб отпіа гезропбёге роіиіззез пипс 
Іішёге роззез. 

1. Теперь мы многое можемъ (то), чего (вин. п.) прежде 
не могли. 2. Вы принесли пользу, кому могли. 3. Прошлаго 
(вин. п.) перемѣнить мы не можемъ. 4. Никто не будетъ въ 
состояніи одновременно служить двумъ господамъ. 6. Мы 

прочитать твое письмо, такъ дурно оно написано. 
/. Дѣлай сегодня, что можешь; завтра, можетъ-быть, ты не 
будешь въ состоянія (сдѣлать). 8. Если не можешь приносить 
ПОЛЬЗЫ, старайся не вредить. 

Ргаесеріог, ОГІ8, учитель, настав- РгаеІегПиз, а, ищ, прошедшій. 

никъ. 8.іти1, нмѣетЬ, одновременпо. 
Кезропаео, паі, пзііт, ёге, отвѣ- Ѵіх, едва. 

чаю (яа что? ай...) Таш 1 столь, такъ, до такой 
Ьиао, 81, 8иш, ёге, играю. А(1во ) степени. 
01ІШ, Нѣкогда, прежде. ■ Сгаз, завтра. 
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§ 44. Дѣйствитель 

Іпсіісаііѵиз. 

Ргаевепз. 

1. 1аиі1-о сІо<з-ео ^ іей-о тип -іо 
2. — а8 — ѳз — І8 — із 
3. — аі/ — еі — ІІ — іі 
1. — атиз — ётиз — ітиз — Ітиз 
2. — аіііз — ёйз — Іііз — іііз 
3. — апі — епі — ипі — іипі 

ІтрегГесіит 
1. Іаиі-аЬат йос-еЬат іе§:-ёЬат шипі-еЬат 
2. — аЬаз — ёЬаз — ѳЪаз — ёЬаз 
3. — аЬаЬ — ёЬа^і — ёЬаі — ёЪаі 
1 — аЪагаиз — еЬатиз — еЬатиз .— еЬашиз 
2. — аЪаІіз — еЬаІіз — еЪаііз ■ — еЬаііз 
3. — аЬапі — ёЬапі — ёЪапі —. ёЬапі 

Гиігигит 1*ит. 

1. ІаиіІ-аЬо (іос-ёЬо іе^ат типі-ат 
2. — аЬіз — ёЬіз — ез — ез 
3. — аЬік — ёЬіЬ ^— еі — еі 
1. — аЪігаиз — еЫтиз — ётиз .—. ётиз 
2. — аЫііз — еЬійз — ѳііз — ёііз 
3. — аЬипІ; — ёЬипі — епі — епі 

Регііесіит. 

1. 1аи<іаѵ-і (1оси-і іех-і типіѵ-і 
2. — ізіі — ізіі — ізіі — ізіі 
3. — іі - ІІ; — іі — іі 
1. — ітиз — Ітиз — Ітиз — ітиз 
2. — ізііз — І8Й8 •— І8ІІ8 — І8ІІ5 
3. — ёгапі — ёгипі; — ёгипі — ёгипі 

РІиздиатрегГееШт. 

1. Іаийаѵ-ёгат (Іоси-ёгаш іех-ёгат типіѵ-ёгат 
2. ■— ёгаз — ёгаз — ёгаз — ёгаз 
3. — ёгаі — ёга! — ёгаі — ёгаі 
1. — егатиз — егатиз I — егатпз — егатиз 
2. — егаііз — егайз 1 — егаііз — егаііз 
3, — ёгапі: — ёгапЬ ; — ёгапі — ёгапі 

Риѣигит 2-ит. 
1. 1аи(іаѵ-ёго (Іоса-ёго іех-ёго типіѵ-ёго 
2. — ёгіз — ёгіз — ёгіз — ёгіз 
3. — ёгіі} — ёгіі. ^— ёгіі — ёгіі 
1. — егійіиз — егітиз — егітиз — егітиз 
2. — егійз — егіііз — егіііз —' егіііз 
3. — ёгіпі; — ёгіпі — ёгіпі — ёгіпі 
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ный залогъ. Асііѵиш. 

Сопіипсѣіѵиз. 

Ргаезепа. 
1. Іаікі-ет босе-ат іе^-ат гаиаі-ат 
2. — ез — аз — аз — аз 
3. — ёк — аі — аі; — аі 
1. — ёшиз — ашнз — атиз — атиз 
2. — ^ііз — аііз — аііз — аііз 
3. — епі; — апіі — апі; — апі 

Ітрег^есішп. 
1. Іаисі-агепі я іос-ёгет я іе^-ёгет я шііп-Ігет я 

хвалилъ бы училъ бы покрывалъ бы ограяідалъ бы 
2* — агез — ёгез — ёгез — Ігез 
3. ;— агеі — ёгеі; — ёгеі; — Ігеі 
1. — агёгаиз — егётпз — егётиз — ігётиз 
2. — агёЬіз — егёііз — егёііз — ігеііз 
3. — агеп(; — ёгепі; — ёгепі — Ігепі 

РегГѳсІит. 
1. Іаисіаѵ-ёгіш (Іоси-ёгіт іех-ёгіт типіѵ-ёгіт 
2. — ёгіз ёгіз — ёгіз — ёгіз 
3. — ёгіі — ёгВ; — ёгіі — ёгіі 
1. — егітиз — егТтиз — егітиз — егітиз 
2. — егШз — егШз — егіііз — егіііз 
3. — ёгіпі —г. ёгіпі — ёгіпі •— ёгіпі 

РІиздиатрегГееШт. 
1. іаисіаѵ-іззет я (Іоси-іззет я іех-іззет я типіѵ-іззет я 

похвалилъ бы научилъ бы покрылъ бы оградилъ бы 
2. — іззез — іззез — іззез — іззез 
3. — іззеі — іззеі; — іззеі — іззеі 
1. — іззётиз — іззётиз — іззётиз — іззётиз 
2. — іззёііз — іззёііз — іззёііз — іззёііз 
3. — іззепі — іззепі; — іззепі — іззепі 

Примѣчаніе 1. Будущія времена пѳ имѣютъ сослагательнаго 
наклоненія. 
Примѣчанге 2, Въ прот. сов. изъявит, накл. вм. Іаийаѵёгипі;, 

йосиёгипі, Іехёгип^, типіѵегипі:, употребляется также форма Іаийа- 
ѵеге, йосиеге, іехёге, шипіѵёге. 
Примѣчаніе 8» Въ прош. сов., давнопр. и буд. 2-мъ слоги 

ѵі и ѵе иногда выбрасываются: Іаийаѵізіі и Іаиіазіі, Іаисіаѵёгіт 
п Іаиеіагіт. 
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§ 45. Страдателъ 
Іпйісаііѵив. 

Ргаевѳпв. 

1. Іаий-ог (Іос-еог іе^-ог тііп-іог 
2. — агІ8 — ёГІ8 — ёгІ8 — ІГІ8 
3. — аіііг — ёіиг — ііаг — ііиг 
1. — атиг — ётпг — ітпг — Ітиг 
2. — атіпі — ешіпі — ітіпі , — ітіпі 
3. — апіиг — епіиг — ппіиг — іипіиг 

ІтрегГѳсІит. 

ь Іаий-аЬаг (іос-ёЬаг іе§-ёЬаг типі-ѳЬаг 
2. — аЬагІ8 —- еЬагіз —■ еЬагіз — еЬагіз 
3. — аЬаіиг — еЪаіііг — еЬаіиг — еЬаіиг 
1. — аЬатиг — еЬатиг — еЪатиг — еЬатиг 
2. — аЬатпіпі — еЪашіпі — еЬашіпі — еЬатіпі 
3. — аЪапіиг — ѳЬапіиг — еЪапіаг — ѳЪапіиг 

Риііигшп 1 ит. 

1. Іаиі-аЬог йос-ёЬог іе^-аг типі-аг 
2. — аЬёп8 — еЬёгіз — ёГІ8 - ёГІ8 
3. — аЬіІпг — еЬІіиг — ёіпг — ёіпг 
1. — аЬітиг — еЬітиг —“ ётиг — ётиг 
2. — аЬітіпі — еЬітіпі — етіпі — етіпі 
3. — аЪипіиг — еЬипіііг — епіиг — епіиг 

РегГесШт. 

1. Іаийаіив вит йосіиз бит іесіиз вит тппііиз вит 
2. » 08 » 68 » ев » ез 
3. » 68 і » еві; » еві » езі 
1. Іаийаіі 8игті8 йосіі 8ити8 іесіізитав тііпііі 8итп8 
2. . » езііз » е8ІІ8 » е8ІІ8 » езііз 
3. » 8ип1; » випі; » вппі » бППІ 

Р1и8диатрѳгГес1;ит. 
1. Іаийаіиз егат йосіиз егат іесіиз егат типТіиз егат 
2. » ега8 » егав » егаз » егаз 
3. » егаі » егаі » егаі » егаі 
1. Іаийаіі егатиз йосіі егатиз іесіі егатиз тшіііі егатиз 
2. » егаііз » егаііз » ѳгаііз » егаііз 
3. » егапі » егапі » егапі » егапі 

Риіигит 2-ит. 
1. Іаийаіиз его йосіиз его іесіиз его типііпз его 
2. » егІ8 » егІ8 » егіз » егіз 
3. » егіі » егіі » егіі » егіі 
1. Іаийаіі егТтив йосіі егітиз іесіі егГшиз типііі егітиб 
2. » егіііз » егіііз » егіііз » егіііз 
3. » египі » египі » египі » египі 1 
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нъій залогъ. Раззіѵиш. 

Сопіипсііѵиз. 
Ргаезепй. 

1. 1аиа-ег (Іосе-аг Ііс^-аг типі-аг 
2. — егІ8 — агІ8 — агіз — агІ8 
3. — ёіиг — аіиг — аіиг — аіиг 
1. — ѳтиг — атиг — ашиг — атиг 
2. — ешіпі — атіпі — ашіпі — атіпі 
3. — епіиг — апіиг —•апінг — апіпг 

ітрегіёсіит. 
1. Іаий-агег меня (Іос-егег меня ке^-ёгег меня тип-ігег меня 

хвалили бы учили бы покрывали бы ограждали бы 
2. — агёгІ8 — егёгіз — егёгіз — ігёгіз 
3. — агёіиг — егё(;иг — егёіир — ігёіиг 
1. — агетиг — егётпг — егёшиг — ігѳтиг 
2. — агешіні — егетіпі — егетіпі — ігетіпі 
3. — агепіиг — ѳгепіпг — егепіиг — ігепіиг 

Регіёсѣит. 
1. ІаийаіпБ 8Іш (Іоскиз 8Іт Іесіиз 8іш типііиз 8іш 
2. » 8І8 » 8І8 » 8І8 » 8І8 
3. » 8ІІ » 8ІІ; » 8ІІ: » 8І1; 
1. Іаидаіі вітиз йоси 8Іти8 іесй зітиз шипіЦ зітиз 
2. » 8ІІІ8 » 8ІІІ8 » 8ІІІ8 » біііз 
3. » 8ІПІ} » 8ШІ; » 8ІПІ: » 8ІПІ; 

Р1и8^иатре^±ёс1;ит. 
1. Іаийаіиз е88ет йосіиз е88ет іесіиз еззет шипНиз еззет 

меня по- меня на¬ меня по¬ меня огра¬ 
хва-іили бы учили бы крыли бы дили бы 

2. » 68808 » 68868 » 68868 » еззез 
3. » е88еі » 68861; » 68861; » еззеі; 
1, Іапдаіі езбёшиз йосіі е88ёти8 Іесіі еззёшиз шипШ еззешиз 
2. » Ѳ88ёІ;І8 » 688ёІІ8 » еззёііз » 6886ІІЗ 
3. » еззепі » еззепі; » еззѳпі; » еззепі 

Примѣчаніе 1. Будущія времена не имѣютъ сослагательнаго 
наклоненія. 

Примѣчаніе 2» Во 2-мъ лицѣ единственнаго числа вмѣсто 
окончашя ГІ8 иногда употребляется окончаніе ге: ІаиааЬегіз и 
1аи^аЬё^е; іедагіз и іе^аге; іе^ѳгіз и Іе^ѳге. 
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§ 4в. Примѣры на сослагательное наклоненіе. 

1. Ма^ізіег оріаі, иі зстрег Ьопоз атпісоз атет. Зетрег 
Ьопоз атісоз атётцз! Ме тиіётиз ашісоз! N6 ѵііётиз Ьоію- 
гиш атісогига сопзіііа! КеИ^ііо розіиіаі;, иЬ отпез Ьошіпез, 
еііат іпішісоз атётиз. 8і Ьопогит ашісогит сопзііііз оЬіет- 
регагетиз, зетрег зейШіеІ; аиепй еззетиз.—Раіег теиз орШ, 
иі а Ьопіз атег еі іаийег. Сигёпшз, иі Ьопоз Ьопогётиз еі а 
Ьопіз Ьопогёпшг. 8і шогіезі.! егітиз, ІаийаЬітиг. Зетрег і^ііиг 
ітюойезііа ѵііёіпг. Зі аЬ отпіЬиз рііегіз тойезііа зегѵагеіиг, 
Іаийагепіиг. 

2. Раіег соМісііе те а(ітопе4, иі рагеат ргаесерііз тадізігі. 
Сигётиз, иі спрійііаіез зетрег рагеапі гаііопі. Рагеапі аііі 
сирійіІаііЬиз, атепі тогез таіоз, посеапі зіЬі еі аШз: поз Ье- 
пеатиз тогез Ьопоз еі зіікіеатиз ріасёге ѵіШ ріа еі іизіа 
І)ео еі ЬотіпіЬпз. ^ио(і ріасеі; таііз ЬотіпіЬиз, ій поЬіз йіз- 
рИсеаІ; ^иой йізріісеі іШз, ій поЬіз ріасеаі. Отпез Ьеаіі еззепі, 
зі а таіогпт Ьотітіт зосіеіаіе еі а таііз ѵоІиріаііЬиз аЬзІі- 
пёгепі; еі Ьопіз тогіЬііз ѵііат зпат огпагепі.—Ехегсеаіиг а 
ѵоЬіз тетогіа, ехегсеапШг согрога! Іп отпіЬиз Іатеп геЬиз 
тойиз айЬіЬеаіиг. Зі 1о^иасез зетрег тойит айЬіЬёгепі, поп 
зІиНі ЬаЬегепіиг. Сигаіе, пе отпіЬиз регісиііз іеггеатіпі. Зі 
іогііогез сззеііз, тадіз іітогетіпі. 

3. Ма^ізігі поз айтбпепі, иі; ѵігіиіет йііі^атиз еі ѵіііа 
ѵНётиз. Сигаіе, риегі, иі зетрег ргийѳпіег еі гесіе а^аііз. Зі 
опшез ргийепіег еі гесіе адегепі, тиііі сазиз айѵсгзі ѵііагеп- 
іиг. Зетрег йісаіиг а ѵоЬіз, ^иой ѵегит езі. Зетрег йіИ^ап- 
іиг а ѵоЬіз, ^иі ѵегііаіет йШ^ипі. Лі топео, не йісапіиг 
отпіа отпіЬиз. Іп отпіЬиз геЬиз гаііопе йисатіпі еі ргийеп- 
іег а^аііз. Нотіпез іпдгаіі йісегетіпі, зі отпіа сопзіііа аті- 
сошт йсіедегеііз. 

4. Рагепіез еі тадізігі риегоз еі іиѵёпсз ііа егийіапі еі 
еййсепі, иі Іе^іЬиз зетрег рагеапі еі ѵігіиіет атепі. ЫЬепіег 
оЬоейіапі риегі еі іиѵёпез ргаесерііз! Зі риегі зетрег оЬоейі- 
гепі ргаесерііз еі сопзііііз та§ізігогит, ріига зсігепі еі тогез 
еогит етепйагепіиг. Аийіапіиг сопзіііа заріепііит Ьотіпит а 
риегіз. Маіі Іе^іЬиз оЬоойіипі, пе рапіапіиг. Зі 1е§іЬиз оЬое- 
йігёііз, поп рипігетіпі. 
Ѵііо, аге, избѣгаю. Ігпшойезііа, ае, нескромность. 
ІІе1і§іо, опіз, вѣра, религія. Соііійіе, ежедневно. 
ОЬіетрбго, аге, повинуюсь. Айпібпео, иі, ііит, ёге, убѣ- 
Зеййіиз, а, ит, старательный. ждаю, напоминаю кому (вин.). 



СиріДйаз, аііІ8, страсть; желаніе. 
Косее, сиі, сііит, ёге, врежу. 
8Ьи(іео, иі, ёге, стараюсь. 
Ріасео, иі, ііит, ёге, нравлюсь. 
Ріиз, а, ит, благочестивый. 
Візріісео, иі, ііит, еге, не нра¬ 

влюсь. 
восіёЬаз, аіІ8, союзъ, общество. 
АЬзііпео, Ііпиі, іепіит, ёге, удер¬ 

живаюсь. 
Ехегсео, сиі, (сііаіит), ёге, 

упражняю. 
Ьодиах, асіз, болтливый. 
Мосіиз, і, мѣра. 
ВіІІ^о, ехі, есіит, ёге, люблю. 
РгнбепЬег, разумно. 

Сазиз, из, случай. 
А(1\гег8и8, а, иш, противный, не¬ 

благопріятный. 
Вісо, (ііхі, йісіит, ёге, говорю, 

называю, пов. (Ііс, (іісііе. 
Висо, йііхі, (іис^ат, ёге, руко¬ 

вожу, пов. бис, йіісііе. 
Іп^гаіиз, а, ит, непріятный, не¬ 

благодарный. 
Веіё^о, ехі, сіит, ёге, открываю, 
Егййіо, іге. образовываю, обучаю. 
ОЬоесІіо, іге, повинуюсь, слу¬ 

шаюсь. 
бсіо, зсіѵ'і, ііит, іге, знаю. 
Етегкіо, аге, исправляю. 

§ 47. 

Правпдо 1. Союзы иі; чтобы и пе чтобы по ставятся 
только съ Ргаез. и Ітрегі*. Сопіипсііѵі, 

ПОСЛѢДОВАТЕЛЬ И ость ВРЕМЕНЪ. 

Если въ главномъ предложеніи 
стоятъ главныя времена: 

Ргаезепз 
Риінгит 1 или 2 

то въ придаточномъ послѣ 
иі; и пе ставится 

только Ргаез. Сопіішсі;, 
историческія времена: 
ІтрегГесінт 
Рег^есінт 
РIи8^ натр егі‘есіи ш 

только ІтрегГ. Сопіипсі;. 

ПРИМѢРЪ. 

го^о 
го^аЬо, го^аѵего 
го§а 

иі; ѵепіаі 

го^аЬат 
го^аѵі 
го^^аѵегага 

иі ѵепігѳі 

Правило 2. Мѣстоименіе 3-го лтщ переводится чрезъ зиі 
и ВНИЗ, если составляетъ одно лицо съ подлежащимъ главнаго 
предложенія: йих рѳіііі, иі зепаіиз зіЬі сгѳйегеі. 

5* 
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1. Отецъ убѣждаетъ ысия, чтобы я любилъ занятія, чтобы 
повиновался цаставлепіямъ учителя, чтобы ежедневно читалъ 
хорошія Ениги (отецъ убѣждалъ). 2. Наши предки часто 
сражались, чтобы освободить отечество отъ враговъ. 3. Сама 
природа требуетъ, чтобы ыы любили родителей. 4. Разумъ 
намъ данъ для того, чтобы мы все могли дѣлать правильно. 
5. Городъ будетъ огражденъ стѣнами (для того), чтобы онъ 
не былъ взятъ (ехрнуно) непріятелями (огражденъ). 6. Я сказалъ 
не много, чтобы не оскорбить ч'ебя (говорю). 7. Многіе хва¬ 
лятъ другихъ для того, чтобы ихъ самихъ хвалили (стр.). 
8. Режгія требуетъ, чтобы мы любили даже враговъ. 

Зепаіиз, из, сенатъ. Оішіео, аге, сражаюсь. 
Мопѳо, ні, іЬши, ѳге, убѣждаю. Ойепйо, ікіі, пзиш, его, оскор- 
Сгейо, (ІМі, 4ііит, ёі-е, вѣрю. бляю. 
Маібгез, ит, предки. 

§ 48. 

Правило. Въ придаточныхъ обстоятельственныхъ пред¬ 
ложеніяхъ времени послѣ союза сит когда ставится Ішрегі’. 
и Р1и8^иатре^Г. Сопіипсііѵі: ІтрегГ если дѣйствіе главп. пред¬ 
ложенія совершилось во время дѣйствія придам, предлож.;— 
Р1н8^натре^Г, ес.ги дѣйствіе придаточнаго предложенія совер¬ 
шилось до наступленія дѣйствія главнаго предложенія. 

Ве Іеопе еѣ авіпо еѣ ѵиіре. 

Ьео еі; авіпнз сі ѵнірев 80сіе1;аіепі іипхёгапі, нЬ зосіі ѵена- 
ІІОПІ8 Ѳ88СПІ;. Снт тнііаз Ьезііаз сотргсЬенйіззені; еѣ несаѵіз- 
зепЬ, Іео азіпо ітрегаѵіі;, иі ргаейат діѵійбгеі;. Лзіниз отні- 
Ънз ае^иа1е8 раПез ігіЬніі;. Снт Ьос Іео зресіаѵіззеі, еит йііа- 
піаѵіі. Тит ітрегаѵіі ѵиірі, иі ргаейапі біѵійёгеі еі йізігіЬнё- 
геі. Ѵнірев ргаейат ііа йіѵізіі, ні Іебпі таіогет, зіЪі тіпб- 
гет рагіет ігіЬнёгеі. Тит Іео ѵнірет іпіеггой'аѵіі: «Сиг ііа 
йіѵізізіі ргаейат, иі шіЬі таіогет рагіет ігіЬпёгез? Несіе 
е§І8іі, пат тіЫ, ге^і анітаііит, таіог рагз йсЬёіиг». Ѵиірсз 
ѵего: «Азіні зогз, іпдиіі, те досиіі ргасйат діѵійеге». 

Ьео, бпІ8, левъ. Ѵепайо, бпіз, охота. 
Азіпив, і, оселъ. СотргеЬепйо, пйі, пзит, ёге, 
Іип^о, пхі, псіиш, ёге, соединяю, схватываю, ловлю. 

заключаю. Ііпрёго, аге, приказываю. 
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Ргаеііа, ае, добыча. ВізігіЬио, иі, йіит, ёге, раепре- 

Ле^иаГ^8, е, равный. 
Вііапіо, аі-е, терзаю. 

ВіѵМо, І5І, івит, ёге, раздѣляю. дѣляю. 
Іп(егго§;о, аге, спрашиваю 

Александръ и Анаксименъ. 

Когда Александръ Великій рѣшилъ взять приступомъ го¬ 
родъ Лампсакъ и уже подводилъ къ городу войска, ему 
встрѣтился философъ Лііаксимепъ. Такъ какъ царь боялся, 
чтобы этотъ человѣкъ не отклонилъ его отъ его намѣренія, 
то онъ немедленно сказалъ: «Никогда ты отъ меня не добьешься 
(того), о чемъ (вин. п.) ты меня попросишь». На это фило¬ 
софъ тотчасъ отвѣтилъ: «Прошу тебя (пі) разрушить Лампсакъ»^ 
Городъ такимъ образомъ (ііа) былъ спасенъ. 

Апахітёпез, із, Анаксименъ. ОЬѵіиз зит, встрѣчаюсь, 
віаіио, иі, йіиш, иёге, рѣшаю, Сит, такъ какъ (съ сосл. н.), 

постановляю. Меіио, иі, иёге, боюсь. 
Ьашрзасиз, і, ж. Лампсакъ, АѵеіЧо, гіі, гзит, ёге, отврапдаю. 
Іат, уже. Ітрёіго, аге, достигаю, доби- 
Асіййсо, хі, сіит, ёге, приводить. ваюсь (просьбами). 
ВЬѵіиз, а, ига, встрѣчный. РІгіІозбрЬиз, і, философъ. . , 

Ве Ногаѣіо СосІПе. 

Тагциіпіиз ЗпрегЬиз, сит а Котапіз ех игЬе ехсіизііз ѳззеі, 
Рогзеппаш, гекст Еігпгіае, го§аѵі1;, иі Еошапі рішігепіиг еі 
Ьеііо іеггегепіиг еі игЬз еогпш осспрагёіпг. Рогзеппа, ргесіЬиз 
Тагцпініі аббисіиз, ехегсііпш та§пит рагаѵіі, иі іігЪз Коша 
осспрагеіиг еі Та^^иіпшз гейисегеіиг. Сит игЬз Коша поп 
заііз типНа еззеі, ТіЬбгіз тахітит игЬіз ргаезібіпш егаі; зѳй 
іп йптіпе ропз ѳгаі, цист ратѵа гаапиз тііііит спзіобіеЬаі. 
Рогзеппа, спт Еошапі аігбсі ргоеііо зирегаіі еззепі, ай ірзат 
цгЪеш ргорегаѵіі. Іп пгЬет ппа сит Еошаіііз Іи§іепШ)из 
іпігаѵіззеі, пізі аЬ ипо ѵіго, Ногаііо Сосіііе, ітрейііиз еззеі. 
Ппиз іИе ѵіг іоіиш Еіпізсогиіп ехегсііит геііішіі еі ропііз 
айііиш йеіепйіі. Сит ропз йеіёіиз еззѳк а Еошапіз, иі пиііа 
ѵіа Еігпзсіз іп игЪеш геііпцисгеіиг, ірзе циоциѳ іогдит ѵегііі 
еі рог йиѵіиш ай аііегаіп гірат ігапаѵіі. Зіаіиа іи Сарііоііо 
соИосаіа Ногаііиз Сосіез ѣоіюгаіиз езі, еі сіѵез іапіиш а§гит 
еі йопаѵёгипі, циапіиш ипо йіе сігсигаагаѵёгаі. 
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Ногайиз, іі, Горацій. Іпіго, аге, вхожу. 
Сосіез, ІІІ8, Еоклесъ (=од;но- Ітрё(ііо,іѵі, Ііит,іге, мѣшаю, пре- 

гдазый). пятствую, задерживаю. 
Рогвеппа, ае, м. Порсена. КеіІпео, Ііпиі, іепіиш, ѳге, удер- 
Еігш-іа, ае, Этрурія. живаю. 
Еігпвсі, отит, Этруски. АсІІіиз, из, доступъ. 
Ехсійсіо, йзі, йзит, ёге, исклю- Ке1іп^ио, Іцпі, сіиш, ёге, оста- 

чаю, изгоняю. вдяю. 
Оссйро, аге, занимаю. ^ио^ие, также. 
Ке(1йсо, ихі, с(ит, ёге, отвожу, Тег^ит, і, сшша, задъ, тылъ. 

возвраіцаю. Тгапо, аге, переплываю. 
Заііз, довольно, достаточно. СарЕоІіит, іі, Капитолій. 
Ропз, пііз (муж. по гіскл.)^ мостъ. СоІІбсо, аге, помѣщаю. 
Маппз, из (жен. по искл.), ру- Тапіиз, а, ит, такой, столь ве¬ 

ка; отрядъ. дикій. 
Ргорёго, аге, спѣшу. ^иа^іи8, а, нт, какой, сколь ве- 
Ппа (т. е. ѵіа—одною дорогою) дикій. 

вмѣстѣ. Сігеигааго, аге, объѣзжаю плу- 
Еи^іепз, пііз, бѣгущій. гомъ. 

§ 49. Вопросительныя предложенія. 

Правило. Втгросишельпыя предложенія могутъ быть 
независимыми отъ глагола другого предлоэюенщ могутъ быть 
и зависимыми* Независимое ггредложеніе называется прямымъ 
вопросомъ, а зависягцее огпъ глагола другого предложенія на¬ 
зывается косвеннымъ вопросомъ. Въ косвенныхъ вопросахъ 
всегда ставится сослагательное наклоненгву папр. 
Прямой вопросъ: Что ты дѣлаешь? ^иі(і іасіз? 
Ііосв. вопр. Скажи мнѣ, что ты дѣлаешь? Піе тіЬі, ^иі(і Іасіаз? 

Бопросигпельныя предлооюенія начинаются воггросительными 
мѣстоименія ми у нарѣчіями и частицами* 
1) мѣстоименія: 2) нарѣчія: 

^иІ8? ^иі(і? кто? что? иЬі? гдѣ? 
^иі? ^иае? ^иО(і? который? какой? ^ио? куда? 

что за? иікіе? откуда? 
иіег? который изъ двухъ? ^иап(іо? когда? 
^иа1І8? какой? какого качества? ^иатйіи? каіхъ долго? 
^иапіи8? какой? сколь великій? диаш? какъ (предъ прилаг, и 
^IIо1и8? который по порядку? наргьчінми). 
^иоі? (несклон.) сколько? ^иапіо орете? какъ, въ какой 

степени? (предъ глаголами). 
дпошойо? какъ? какимъ образомъ? 
сиг? ^иа^е? ^пат оЬ геш? почему? 

зачѣмъ? 
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3) ЧАСТИЦЫ. 

пит—неужели? (отвѣтъ отриц.). 
ПОПпе—неужели не? развѣ не? (отвѣтъ полож.). 
пе—^ли? (отв. полож. и отрид.). 
иігит —ап] 
пѳ —ап> ли... или? 

—ап] 
аппоп I ( въ прям, вопросѣ. 
ПѲСПѲ ) , ( въ косв. вопросѣ. 

§ 50, ІІрѳддожѳнія съ союзомъ ^иіп йиЫіаііѵиш, 

Послѣ отриѵдтельныосъ и вопросительныхъ выраженій со~ 
мпгьнія: поп ДиЬіѣо я не сомнѣваюсь, пѳшо сІиЬі1)аІ никто 
не сомнѣвается, диів (іиЬі1;аѣ, сиі езі: йиЬіит кто со¬ 
мнѣвается, поп езѣ (іиЬіит нѣтъ сомнѣнія, ставится со- 
'ЮЗЪ ^иіп что съ сослагательнымъ наклоненіемъ. 

§ 51. Послѣдовательность врѳмѳнъ—сопзесиііо Іетрбгпт— 

въ косвенныхъ вопросахъ и предлож. съ ^шп сІиЪіІаІгѵит. 

ПРАВИЛО. 

то въ придаточномъ; 

Если въ главномъ пред¬ 
ложеніи главныя времена: 

дѣйствіе одно- 
прсмѳниоѳ еъ 
главпымн тір. 
(въ русскомъ 
обыкн. настоя¬ 
щее вр.}. 

нредшествую- 
щѳѳ (въ рус¬ 

скомъ прошед¬ 
шее вр.). 

предстоящее 
(въ русскомъ 
будущее вр.). 

Ргаезепз 
Еи1;иг. 1-итп или 2-ит Ргаез. Регі'. форма на 

игиз 8іт 

историческія времена: 

Ітрег^есіит 
РегГесіига 
Р1^^8^иатре^^. 

Ітрегр Р1и8^и. 
форма па 
нгиз еззѳш 
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П Р и М Ѣ РчЪ. 

8СІ0 

аийіат, аийіѵего 
йіс тіЬі 

^иій адаз ̂ иій е^егіз 
^иій аски- 

гиз зіз 

зсісЬат 

С0"П0ѴІ 

со^поѵегат 

^иій а§е- 
гез 

(что ты 
дѣлаегиь) 

^иій е^із- 

зез 

^иій асіи- 

гиз еззез 

Правило. Мѣспюименіе 3-го лигщ въ косвенномъ вопр. 
переводится черезъ зиі и винз, если составляетъ одно лицо са 
подлежащимъ главнаго предложенія: пипс ѵііепі атісі, сиг 
8ІЬі (іізсейеге песеззе зіѣ. 

1. Ргае §аи(1іо, иЪі зіт, пезсіо (пезсіеЬат...). 2. 
зей сиі йДаз, тійе. 3. ^иі(і ^ио^ие йіе аийіѵегіт, (ііхегіт, 
е§егііп, соттетбго ѵезрегі. 4. Віс тіЫ, ^иі(1 ай раігет 1;иит 
зсгіріигиз зіз (аийіѵі...). 5. Піс гаіЫ, сиг Ьегі поп ѵепёгіз ай 
те. 6. Кит Ьото огапіа зсіге роіезі? (йіс тіЬі). Коп роіезі. 
7. Коппе Веиз іоіит Ііипс типйит сгеаѵіі;? (йіс тіЫ). 
Отпіпо. 8. Пігит ѵізиз, ап аийШгз Ьотіпі та^із пѳсеззагіиз 

. езЬ? 9. ХІігшп 8і;е11аѳ аЬ иііо Ьотіпе пнтегаіае зипі, апіюп? 
10. ^иае^о ех 1е, иігит 8іе11ае аЬ ііИо Ьотіпе іштегаіае 
зіпі, песне. 11. ^иа1е зіі ій, ^иой атаз, сеісгі сігсйшзрісе 
тёпіе. 12. Коп йиЬіІо, ^иіп ѵегит йісаз (поп йиЬіІаЪат..). 
13. Коп езі йиЪіит, ^иіп тііііез позігі ІоПіІег ри^паіигі 
зіт (пето йиЪііаЬаІ). 14. Сиі йиЬіит егаі, ^иіп Ьепе ейисаіі 
еззеіі'з. 

1. Сісажи мнѣ, гдѣ ты былъ и куда ты отправишься (я 
слышалъ..). 2. Напишите намъ, что вы видите, слышите в 
дѣлаете (мы узнали, мы узнаемъ..). 3. Когда-нибудь мы 
поймемъ, почему Богъ послалъ намъ это несчастіе. 4. Ви¬ 
дишь ли, какъ всѣ тебя любятъ. 5. Разскажи памъ, какъ» 
откуда и когда ты пришелъ сюда. 6. Видишь ли, какъ хо¬ 
рошо все устроено Богомъ? 7. Ты или твой братъ написалъ 
это письмо? 8. Развѣ ты не видишь, мой братъ или я на¬ 
писалъ это письмо. 9. Не сомнѣваюсь, что ты меня любишь, 
любилъ и будешь любить. 10. Никто но сомнѣвался, что вы 
своихъ родителей любите, любили и будете любить. 11. Ни¬ 
кто не сомнѣвался, что ты возбудилъ этотъ смѣхъ. 12. Нѣтъ 
сомнѣнія, что непріятели іьобѣлсдѳны (кто сомнѣвался..). 

-Т‘ ■ ■■ ^ ^ 
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ВаЬТіо, аге, сомнѣваюсь. 
ВиЬіиз, а, ит, сомнительный. 
ВііЬіит, іі, сомнѣніе. 
Ѵі(1ео, ѵі(іі, ѵізит, ёге, вижу. 
Вібсѳіо, се88І, се88ііт, 3, ухолгу. 
Кесеззе, необходлмо. 
Р'ісіо, йзиз 8ит, ёге, вѣрю, по¬ 

лагаюсь. 
\:^иІ5^ие, ^иае^ие, ^ио(^^ие (^иіс1- 

^ ^ие), каждый. 
і./оттешого. аге, вспоминаю. 
Ѵезрёгі, вечеромъ. 

Ѵспіт, І, правда. 
Отпіпо, конечно. 
Ѵізиз, из, зрѣніе. 
АисІПиз, из, слухъ. 
СігситзрТсіо, зрехі, зресіитп, ёге, 

осматриваю. 
Ргойсізсог, ргоіескиз зит, сізсі, 

отправляюсь. 
Іпіеііе^о, ехі, есі^ит, 3, понимаю. 
Сопзіііио, иі, йЬит, иёге, уста- 

новлаю, устраиваю. 

ПРИМѢЧ. 1. Въ глаголахъ, ые имѣющихъ супина, форма наигиз зіт 
(еззет) замѣняетсл выраженіемъ ГиИхгит з і 1: (еззеі:), пі съ сослаг 
тст. {гші прош. несов,), Хоп (іиЫю (—аЬо), чиіп ^иШгиш зіі;, ие Іюс Ііьі 
«опип^аС. Коп (інЬиаѣат (---ам, аѵегат), чиіп Гюпгит еззес, іи Ьос ІіЬі соп- 
гш^еіеѣ Иодоонымъ ооразомъ выражается и сослаг. буд. стр. зал. Коп аиЫЮ 
( аЬо), чшп Гиіигшп зіі, щ Ьаес гез Ьгеѵі а іе сопЛсіаіиг. Коп сІііЬіеаЬат 
(—атп, аѵегат), чиш Гюпгит еззеі, иі: Ьаес гез Ьгеѵі а Іе сопГісегеіиг. 

ПРИМѢЧ. 2. Прнчаот. паст, и буд. и неопр. накл. наст, и буд. па выбопъ 
не имѣютъ: время придат. предлож. опредѣляется 

временемъ сказуемаго главнаго предложепія. Послѣ прош. пря^^стія и прош 
«сопр. накл. ставится прош. несов., давнопр. сосл. и форма на шиз езз^ 

§ 52. Причастія. Рагіісіріа. 

Асііѵига. 
Ргаез. 

Регі. 

Еиі. 

.1аиаа-п8 хвалящій 

нѣть (хвалившій 
<іиі ІаийаЬаІ:, по¬ 
хвалившій чиі Іаи- 

Заѵіі) 
Іаийаі-йгиз намѣ¬ 
ревающійся хва- 

1 лить 

1 (1осе-п8 учащій 

1 (учившій чиі 
йосеЬаЬ, на¬ 
учившій чиі 

(іосиіе) 
(Іосі-йгиз на¬ 
мѣревающійся 

учить 

1 ке^-е-пз покры¬ 
вающій 

(покрывавшій 
^иі іе^еЬаІ, 
покрывшій ^иі 

іехіі;) 
іесі-йгиз намѣ¬ 
ревающійся по¬ 

крывать 

■ типі-е-пз 
ограждаюлцй 

(ограждавшій 
диі гаипіѳЬаІ:, 
оградившій диі 

пшпіѵіі) 
типіі-йгиз на- 
мѣреваюн^ійся 

ограждать 
Раззіѵит. 

Ргаез. 

РегГ, 

Еиі. 

нѣтъ (хвалимый 
^иі Іаисіаіиг, 

^иет Іаийо, аз...) 
Іаийаі-из, а, ит, 

похваленный 

1аи(Іа“ПЙи8,а,иіп, 
тотъ, котораго дол¬ 
жно (ііо)хвалить 

(учимый ^иі 
(іосѳіиг, 

Чиет (іосео,е8) 
йосі-из, а, ит, 

наученный 

йосе - пйиз, а, 
ит, тотъ, ко¬ 
тораго должно 

(на)учйть 

(покрываемый 
^иі іе^Ііиг, 

диет іе^о, із) 
іссі-из, а, ит, 

покрытый 

іе^-е-пйіі8, а, 
ит, тотъ, ко¬ 
тораго должно 

покры(ва)ть 

(ограждаемый 
диі типііиг, 
диеттипіо,І8) 
типИиз, а, 

ит, огражден¬ 
ный 

типі -е- пйиз, 
а,ит, тотъ, ко¬ 
тораго должно 

оградить 



Правила; 1. Русское дѣепричастіе наст.оящ. вр. д. залога 
можетъ быть выражено по-латыни причастіеш настоящаго 
времени: слушая аийіепд, аийіепіед. ‘ 
Полководецъ палъ храбро сражаясь, йих Гогйіег ри^папз сесМі^. 
Воины пали храбро сражаясь, шііііез ГогіПег рп^папкез сесійегппк. 

2. Русское дѣеприч. прога, вр. д. залою выражается по- 
латыни полнымъ придаточн. предлож. съ союзами сит когдау 
розЦиат послѣ того какъ, и др., напр. 
Войско, придя въ страну пепріятелей, осадило городъ. 
Ехегсііиз, сит іп Іеггат Ьозііиш ѵепіззсі, игЬеиі оррпдпаѵіі. 

3. Русское ггрош. дгъепр. стр. залога .можетъ быть выра¬ 
жено гіричастіемъ проги, сгпрад: зал. будучи похваленъ, Іаисіаіиз. 

4. Лричаслѣъе служитъ д.гя сокрагценія прадаточныхъ пред- 
лозісеній опредѣлительныхъ и обстоятельственныхъ и отно¬ 
сится къ какомгу-нибудь имени суги/есгпвительному и.ги мѣсто¬ 
именію, съ гсоторымъ согжсуепгся, какъ опредѣленіе. Бъ этомъ 
с.гучаѣ оно называется рагіісіріит сопіипсіига. 

Миііа сиріепІіЬиз (іезипі; тиНа. Миііі Ьотіпсз сирійііаіе 
таіа тоП еі йисП а гесіа ѵіа аЬеггаѵёпші. Маіе рагіа таіе 
біІаЪипіиг. Ноіпо заріепз поп аипіт ех іегга еПоззит, зей 
(ІіѵШаз регреПю тапзигаз зіЪі сошрагаЬіі. РгоЬПаз сі іизШіа 
81ШІ; йіѵіііае регреіио тапзигае. 

1. 8его ѵепіепПЬиз озза. 
2. Ѵае ПЬі гійеіШ, ^иіа тбх розі ёапйіа ПёЬіз. 
3. Пізсе ІіЬёпз: ^иі(і ййісіиз ёзЬ, ^иат йізссго тйка. 
4. Візсепіёпі сошііапіиг орёз, сошііапіиг Іюпбгез. 
5. ПіПшиг ш ѵеііпіт зешрёг сирітй8^ие пе^аіа. 
6. ІІпісищце йейіі ѵіПііт паійга сгеаіо. 

Саріо, іѵі, Ниш, бге, желаю. Оз, оззіз (среди, р. по искл.), 
Моѵео, тоѵі, тбіит, его, двигаю. кость. 
Кесіпз, а, нт, прямой, правилъ- Ѵае, горе, 

ыый. Кііео, ГІ8І, гізиш, ёге, смѣюсь, 
АЬогго, аге, уклоняюсь. РІео, Яеѵі, Яеіпт, ёге, плачу. 
Рагіо, рерёгі, рагЬпт, ёге, рож- Бівсо, (ІісІІсі, ёге, учусь. 

даю, пріобрѣтаю. ЬіЬепз, охотно дѣлающій, охотно. 
1)і1аЬог, Іарзпз зит, ІаЬі, распа- Виісіз, е, сладкій. 

даюсь, исчезаю. СотТІог, аіиз зит, агі, сопро- 
ЕЙГбйіо, Гбіі, Гозвит, ёге, выка- вождаю. 

пываю. (Орв), род. п. оріз, сила во мн^ 
Регреіпо, безпрерывно. орев, орит... имущество, богат- 
8его, поздно. ство. 
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N1101, пІ8и8 8ит, пііі, опираюсь N6^0, аге, отрицаю, отказываю; 
{на что? твор. п.), стремлюсь говорю, что не. 

(къ чему? іп съ вин.). ^пиз^иІ8^пе, ппа^г1ае^ие, ипиш- 
Ѵеіо, ѵеІиі.ТІит, аге, запрещаю. ^иоа^ие, каждый. 

1. Просящему мы даемъ, учащему повинуемся, алчущаго 
кормимъ. 2. Радуйтесь съ радующимися, плачьте съ плачу¬ 
щими. 3. Богъ любитъ любящихъ его. 4. Намѣреваясь укра¬ 
шать тѣло (мн. ч.), украшайте также и душу (мн. ч.). 
5. Говорящимъ правду мы легко повѣримъ. 6. Книги, вами 
читаемыя, полезны. 7. Хорошо воспитанныя дѣти всѣмъ 
нравятся. 8. Хорошо окопченные труды пріятны. 9. Труды, 
возлагаемые на насъ Богомъ, не свыше (пііга) нашихъ силъ. 
10. Злодѣй, недавно схваченный, совершилъ много преступленій. 
11. Тѣла убитыхъ воиновъ погребены. 12. Покрытая снѣгомъ 
земля зимою отдыхаетъ. 13. Горе побѣжденнымъ! 

Езпгіо, іге, алкать. Кпрег, недавно. 
Оаийео, ^ахівпз вит, ёгс, ра- Соттійо, тізі, шіззит, ёге, со- 

дуюсь. вершаю. 
Ітропо, 8ш, війіга, ёгѳ, возлагаю 8ерё1іо, Іѵі, рийит, іге, погребаю. 

(на кого? дат. п.). ^иіе8С0, дпіеѵі, ёіит, ёге, поко- 
Ѵі8, в. тіт, те. ѵі, ж. сила лш. юсь, отдыхаю. 
сполна: ѵігез, ѵігіит, ѵігіЪиз... 

§ 53. Творительный самостоятельный 
(аЫаІіѵпз аЪзоІпІиз). 

1. Творительнымъ самостоятельнымъ называется такой 
оборотъ рѣчи, когда подлелсащее ставится въ творительномъ 
паделсѣ, а сказуемое выралсается причастіемъ и ставится тоже 
въ творительномъ паделѵѣ. Этотъ оборотъ употребляется для 
сокращенія придаточныхъ обстоятельственныхъ предложеній, 
однако такихъ, подлежащее которыхъ не встрѣчается и не 
подразумѣвается въ главномъ предложеніи. 

2. На русскій языкъ творительный самостоятельный пе¬ 
реводится тремя способами: 

a) полными придаточными предложеніями съ союзами: 
ісогда^ послѣ того какъ, такъ какъ, если, хотя; 

b) дѣепричастіемъ 
и с) отглагольными существительными съ предлогами. 
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Примѣры: 1. ПгЪе йеіёіа Ьозіез йізсеззёгипі, когда го¬ 
родъ былъ разрушенъ (разрушивъ городъ, по разрушеніи го¬ 
рода), непріятели удалились. 2. Арр^оріп^1Iа11(;е Ьіете ріцгітае 
аѵез аѵбіапі., когда приблияіается йима (съ приближеніемъ 
зимы), весьма многія птицы улетаютъ. 

3. Настоящее причастіе въ творит, самост. употребляется 
для выралсенія дѣйствія одновременнаго съ дѣйствіемъ главнаго 
прсдлолсенія; причастіе прош. страд, унотребляется для вы¬ 
раженія дѣйствія, которое совершилось или совершится до 
наступленія дѣйствія главнаго предложенія. 

4. Составпос сказуемое выралсаотся творительнымъ па¬ 
дежомъ безъ причастія, наир. 

Сісепіпе еі Апіопіо сопзиІіЬиз, когда Ц. и Л. были консулами, 
или: въ консульство Ц. и Л. 

поЬіз ргіёгіз, когда мы были дѣтьлш. 
саеіо зегёпо, когда небо ясно, при ясномъ небѣ. 

5. Творительный самостоятельный можетъ быть замѣненъ 
полными предложеніями съ союзами, напр, 

игЬе Де1е1а=сит игЬз йеіеіа еззеі, розіоиаш... йеіеіа езі. 
арр^оріп^иап^;е Ьіете=сит Ыешз арргоріп^ца(;,...-аге(. 
Сісегоае сопзиІр=сит Сісего сопзиі еззеі;. 
поЬіз риегі8=сит поз риегі еззетиз. 
саеіо 8егепо=сит саеіиш зегепиш езі,... еззеі. 

1. ПноЬиз ІШ^апІіЬиз Іегііпз ^апйеі. 2. 8о1е огіспіе пеЬнІа 
(іізреііііиг. 3. Ме поп сопсейепіе Ііос не іасіаз, 4. Кесирсгаіа 
расе агіез Погезсипі. 5. Мейісі саиза шогЬі іпѵепіа снгаііопет 
іпѵепіат риіапі, 6. Пешосгйпз ІитініЬпз ашіззіз аІЬа еі аіга 
Дізсогпеге поп роіегаі, аі ѵего Ьопа шаіа, ае^иа іпКіиа, Ьопезіа 
іигріа, ша^па рагѵа роісгаѣ. 7. Ье^іЬпз йіѵШіз запсіе оЬзегѵа- 
ііз ѵііа позіга Ьеаіа егіі. 8. Висе оссізо Ьозіез і’и^ёпші;. 9. Наес 
ошпіа ѣасіа зипі (случилось) те іпѵііо (безъ моей воли) еі 
ітргшіепіе (безъ вѣдома). 10. Т^ап^ш11о шагі циіІіЬеі папіа 
^иЬегнаге роіезі, 11. Зишша сгаі; ѵазіо аЦие арегіо тагі, шад- 
піз аезІіЪиз, гагіз ас ргоре пиіііз рогІіЬиз, сІіШсиІІаз паѵі{?ап(іи 

1. Въ царствованіе Августа Іисусъ Христосъ родился, въ цар¬ 
ствованіе Тиверія замеръ. 2. Когда воины спали, непріятели взо¬ 
шли на стѣны. 3. Опустошивъ поля, непріятели осадили городъ. 
4. Послѣ потери всѣхъ богатствъ мудрецъ не бываетъ несчаст¬ 
ливъ. 5. По окончаніи (а^о) трудовъ отдыхъ пріятенъ. 6. Безъ Бо¬ 
жьей помощи (адійѵо) напрасенъ всякій трудъ. 7. Съ перемѣною 
страны (Іегга во мн.) не перемѣняется характеръ (тоз во мн.). 
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Аѵоіо, аге, улетаю* 
Оісёго, ОПІ8, Цицеронъ. 
Апіопіиз, іі, Антоній. 
ЬШ^о, аге, спорю, вед,у тяжбу. 
Огіог, огіиз зит, ігі, восхожу. 
КеЬйІа, ае, туманъ. 
Візреііо, рШі, риізит, еге, раз¬ 

гоняю, разсѣиваю. 
Сопсёйо, СѲ88І, сеззнш, ёге, со¬ 

глашаюсь, уступаю. 
Ііесирёго, аге, возстановляю. 
Шогезсо, еге, цвѣту, процвѣтаю. 
Месіісиз, і, врачъ. 
Сагаііо, бпІ8, лѣченіе. 
Рпіо, аге, думаю, считаю. 
Бешосгіінз, і, Демокритъ. 
Ьитеп, шіз, свѣтъ; во мн, глаза. 
Ашіііо, ШІ8І, тіезит, еге, теряю. 
Бізсегпо, сгёѵі, сгёіііт, еге, от¬ 

дѣляю, различаю. 
Аі ѵего, но, а. 

Ае^пи8, а, иш, равный, снравед- 

ливый. 
Іпідііиз, а, нт, неравный, неспра¬ 

ведливый. 
Віѵшиз, а, нт, божественный. 
8апс1;е, свято. 
ОЬзегѵо, аге, соблюдаю. 
Гн^іо, ііиш, ёгѳ, бѣгу. 

ІпѵПнз, а, нт, неохотно дѣлаю¬ 

щій. 
ІюргйДенз, пііз, незнающій. 
^иіііЬеI:, ^^1ае1іЬеI:, ^иой1іЬеі, ка¬ 

кой угодно. 
(^ніііЪеІ:, ^иі(і^іЬеі;, кто угодно, 

что угодно. 
внЬегпо, аге, править. 
Вишпінз, а, нш, высочайшій, ве¬ 

личайшій. 
Ѵазінз, а, нт, пустынный, не¬ 

измѣримый. 
Лрегінз, а, нт, открытый. 
Аезінз, нз, зной; прибой волнъ. 
Ргоре, нар, близко, почти. 
Рогкіз, из, гавань. 
ВіШсиІ(:а8, аІ:І8, трудность. 
ІЯ’аѵі^о, 1, плавать (на кораблѣ). 
Іезиз СЬгізІиз, I. Христосъ. 
ТіЬегінз, іі, Тяверій. 
Могіог, тоіЧииз знт, шогі, уми¬ 

раю; прыч, Оуо, шогіЬигиз. 
Азсепйо, пйі, пзиш, еге, восхожу. 
Ѵаз(:б, аге, опустошаю. 
Оррцо^но, аге, идти нриступомъ, 

осаждать. 
(^иіез, ѳІ;І8, (по искл, ж. р.) от¬ 

дыхъ. 
Іпапіз, е, пустой, напрасный. 

54. Неопредѣленное наклоненіе. Мойиз іпГіпіНѵнз. 

АсЬіѵнт. 1 Раззіѵнт. 
Іансіаге хвалить 1 Іаийагі быть хвадиму 

со ф сЗ йосёге учить ! (іосегі учиться 
и 
Р-» 

Іе^ёге покрывать І іе^і покрываться 
типіге ограждать 1 тнпігі ограждаться 
Іансіаѵіззе іаийаіиш, аш, иш, еззе 

См и (іоеніззе йосіиш, аш, нш, еззе Ф 
Рн іехіззе іѳсііиш, ат, ит, еззе 

шиніѵіззе тишіиш, ат, нш, еззе 
ІаийаШгит , аш, иш, еззе Іаисіаіит ігі 

-м й (іосіигит, аш, нт, еззе йосЬит ігі 
Ьесі/нгнт, аш, нт, еззе іесіит ігі 
тнпіінгнш. ат, ііт, еззе типіінт ігі 



§ 55. Винительный съ неопредѣленнымъ 
(ассизаііѵиз сит іпйпіііѵо). 

1. Оборотъ рѣчи винительный съ неопредѣленнымъ со¬ 
стоитъ въ томъ, что подлежащее ставится въ винительномъ 
падежѣ, а сказуемое въ неопредѣленномъ наклоненіи. Этимъ 
оборотомъ въ лат. яз. выражаются многія придаточныя повѣство¬ 
вательныя предлолсенія, начинающіяся по-русски союзомъ что: 

Братъ пипіетъ— Ггаіег бсгіЬіі;. 
Я вижу, что братъ пишетъ—ѵійео, і'гаігет бсгіЬѳге. 

Мой сынъ ирилеженъ— теиз йііііз езк йііі^епз. 
Думаю, что мой сынъ прил.—рию, теит (іііит еззе Йі1і^еп4;ет. 

Ты любимъ всѣмп— (іи) атагіз аЬ ошпіЬиз. 
Мы видимъ, что ты люб. вс.—ѵі(іепш8, іс атагі аЪ отпіЬиз. 

Солдаты храбро сразились— тііііез й ри^паѵѳгшіі. 
Думаемъ, что солд. хр. ср.—риіатиз, тііііез іогі. ри^паѵіззе. 

Непріятели прогнаны— Ііозіез риізі зипі. 
Думаемъ, что тіепр. прогн.—ріііатиз, Ьозіез риізоз еззе. 

Мать придетъ— таіег ѵепіеі. 
Надѣюсь, что мать придетъ—зрсго, шаігет ѵепіигат еззе. 

2. Винительный съ неопредѣленнымъ употребляется: 

а) послѣ безличныхъ глаголовъ^ а шакоюе послѣ существ, 
и прилагат. съ глаголомъ езі: сопзіаі извѣстно, орогіеі должно, 
аррагеі; ясно, очевидно, ^ата езі ходитъ слухъ, іигре езі 
постыдно, ае^^1^^т езі; справедливо и др. 

и Ъ) послѣ глаголовъ, означающихъ: говорить^ понгі- 
мать, чувствовать и хотѣть (ѵегЬа йісеікіі, зепНепйі, 
айесіиит, ѵоіішіаііз *). 

3. Мѣстоименіе 3-го лица по-латыни выражается черезъ 
зиі и зииз, если оно составляетъ одно лицо съ подлежащимъ 

*) 1) УегЪа сІісепШ или йесіагапйі: йісо говорю, педо говорю, что не, 
тсзропйео отвѣчаю, йсеіато объявляю, пагго разска¬ 
зываю, шйісо признаю, пипііо возвѣщаю, ігаЛипі^ 
{егші передаютъ, разсказываютъ. 

2) УегЬа зепііепйі: зепііо чувствую, ѵЫео вижу, аийіо слышу, содпозео 
узнаю, іпШІедо понимаю, шо, ассерь знаю, сгейо 
вѣрю, зрего надѣюсь, риіо думаю и т. ц. 

8) УегЪа аУ'есіиит (означающіе душевное настроеніе): даийео, Іаеіог., 
радуюсь, шітоту айтігот, удивляюсь, диегог жалуюсь, 
йоіео скорблю и т. п. 

4) УегЪа ѵоіипіаііз: ѵоіо^ сиріо желаю, поіо не хочу, іиЬео приказываю, 
ѵеіо запрещаю, раНог позволяю и т. н. 
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главнаго предложенія, тпр. Подсудимый рслянется, что онъ 
невиненъ, геиз іигаі;, зѳ іппосепііеіп еззе. 

4. Если глаголъ русскаго придаточнаго предложенія имѣ¬ 
етъ при себѣ дополненіе въ винит, пад., то во изб'ѣжаніе 
двусмысленности употребляется страд, конструкція, напр. 
пппііаіит езі Ііозѣез а позігіз тіІіііЬиз Гп^аіоз еззе (а не; 
позігоз гаііііез Ьозіез Пі^аѵіззе). 

ПРИМЪЧ. 1. При глаголахъ іиЬео приказываю, ѵеіо запрещаю, зіпо и 
раііог позволлю, ставится винительный съ неопредѣленнымъ, при чемъ; 

a) если указано лицо, которому приказывается или запрещается, 
то это лицо дѣлается подлежащимъ придаточнаго предложенія и ставится 
въ винит, падежѣ: Саеяаг тііііез сазіга типіге іивйіі;, Цезарь прика¬ 
залъ соѵідатамъ укрѣпить лагерь (букв, чтобы солдаты укрѣпили лагерь). 
Ьусиг§иі5 ѵіг^іпез віпе (іоі:е пиЬеге іиззіі;. 

b) если лицо не указано, то подлежащимъ дѣлается дополненіе^ 
а сказуемое ставится въ иеопредѣленномъ накл. страд, зал. наст. вр. 
Саезаг сазіга типігі іиззіі;, Цезарь приказалъ укрѣпить лагерь {букв. 
чтобы лагерь былъ укрѣпленъ). Саезаг ротет гезсіпііі іиззіі:. Іи игЪе 
зерсИгі Іех ѵеіаі;. Ѵег^ііішв аітірі іаѣеі Іюіпіпет еі іп ѵіпсиіа йисі. 
иРИМѢЦ, 2. Въ глаголахъ, не имѣющихъ супина, будущее нсопр. накл. 

д. 3. выражается описательно черезъ І^оге иі, съ сослаі. наст, пли пр. несов. 
8рего (—аЬаш) Іоге, иі Ііос поЪіз сопііп^аі: (—сгеі). Подобное описаніе 
употребляется также для замѣны формы пеопр. накл. буд. времени стр. залога. 

Вѳ ѴѲГІ8 атоепіѣаѣе ерізѣоіа. 

Ѵеге зепіітнз тепіоз іерМоз йаге, тіДётиз йогез еі агЬо- 
гез йогёге, аийітиз аѵез сапі;агѳ. Отпіа пипПані риісііеггі- 
тит іетриз аппі аДеззе, ѵійётиз отпіа еззе ріепа ѵііаѳ, ріепа 
юоіиз, ріепа Іаеііііае; отпіа (Іісипі; Оеит, ^^1і іоі 1я.пШцие 
Ьепейсіа йейи, Ьеп%піззітит еі; Ьепейсепііззітит еззе. Ірза 
паіига іиЬеі поз Оеит Іаийаге. Аедиит езі; ѣе сеіегііег ай те 
ргорегаге. Сопзіаі отпіа еззе сайоса, Зсіз поп йіи Ьапс па- 
іигае риІсЬгііийіпет тапёге роззе. Іизіит і§іі,иг езі іѳ отпіа 
пе^^оііа, ^иіЪи8 оссираіиз ез, геііпдиеге, иі; ай Ьаес позіга 
ёаийіа ргорёгез. 

Зосгаѣен йоееѣ Ъопоз еззе Ъеаѣоз, ітргоЪоз тізѳгоз. 

Атісі Зосгйііз согат Зосгйіѳ ^иопйат йіхёгипі ге^ет Ма- 
сейбпит еззе ЬеаИззітит еі йосгаіеш іпіеггоааѵегипі;: «Коппе 
риіаз еит Ьеаіит еззе?» Ше ѵего: «Кезсіо, іпциіі, шш^иат 
епіт сит ео соііосиіиз зит». Тит іШ: «АШег іи ій зсіге поп 
роіез?» Сит іИе гезропйіззеі зе аіііег зсіге ій поп роззе, іШ 
іпіеггоёаѵегипі: «Ти і^ііиг пе ге§ет Регзагит ^иійѳт Ьеаіит 



еззе ріііай?» 111с пе§аѵіі зе йе еа гс ііійісаго роззе, сиш і§по- 
гагеі;, ^^1атп іПе еззеі Ьопиз. Ш сит іШ іпііеггоёаѵіззепі: <^иі(і? 
іи іп еагеѵііатп Ьеаіат зііат еззе риіаз?» іИе: «Е§о, 
риіо Ьопоз еззѳ Ъеаіоз, ітргбЬоз еззе гаізегоз. І1е§ет і^ііиг 
Масейопит тізегит еззе ри1;о, зі ігаргбЬиз еі; іпшзШз езі». 

Огасйіит ВеІрЬісит йіхіі заріепіетп еззе ЗорЬбсІет, за- 
ріепШгет Еіігірісіет, заріспиззітиш отпіит 8осга1;ет. 8осга- 
Іез ірзе йісеге зоІеЬаі, зе пііііі зсіге. «Ы ишіт зсіо, іп^иі1;, те 
іііЫІ зсіге. Ке11^иі Ьотіпез пезсііші: зе віЬіІ зсіге». 

Кейз, а, иш, подсудимый, винов- Со11б^ио^, Іосиіпз зига, 1б^ш, 
ный. разговариваю. 

Тиго, аге, клянусь. N6—^иі(іет, даже—не. 
Іппбсепз, пііз, невинный. І^пбго, аге, не знаю. 
Ерізібіа, ас, письмо. Вііиз, а, нт, положенный, ле- 
Атоепііаз, аііз, пріятность. жащій, заключающійся. 
8епЬіо, зепзі, зепзит, іге, чув- Огасйіит, і, Оракулъ. 

ствую. Сопзіаі;, зііііі, аге, извѣстно. 

Еіогео, иі, еге, цвѣту. Ке^оНиш, іі, дѣло. 
Тоі, столь многій, столько. ВеІрМсиз, а, иш, Дельфійскій. 
ВепеГІсиз, а, нт, благотворящій. Зоріібсіез, із, Софоклъ. 
ВенеГісіит, іі, благодѣяніе. Епгірійез, із, Еврипидъ. 
Вепі^виз, а, ит, благосклонный. 8о1ео, зоіііиз зит, еге, имѣю 
О^иопсіат, нѣкогда. обыкновеніе, 
Епіт, ибо (послѣ перваго слова). Кеіідииз, а, ит, остальной. 

ф 

1. Мы вѣруемъ, что Богъ есть. 2. Ясно, что міръ упра- 
вляется Божественнымъ разумомъ. 3. Надѣюсь, что ты благо¬ 
получно пришелъ домой. 4. Надѣюсь, что вы одобрите 
мое намѣреніе. 5. Думаю, что мать завтра напишетъ. 6. Ду¬ 
маемъ, что законы изобрѣтены для (а(і) благополучія гра¬ 
жданъ. 7. Надѣемся, что наши города будутъ укрѣплены. 
8. Я знаю, что мое тѣло смертно, (а) душа безсмертна. 
9. Разбойники поклялись, что они никогда не бывали въ 
этой странѣ. 10. Полководецъ угрожалъ разрушить городъ 
до основанія. И. Юноши надѣются, что они будутъ жить 
долго. 12. Отецъ сказалъ, что твое письмо доставило (раго 1) 
ему большую радость. 13. Мы знаемъ (ассерішиз), что 
Гапнибалъ часто побѣждалъ римлянъ. 14. Полководецъ па- 
правился въ тѣ мѣста, въ которыхъ, (какъ) онъ слышалъ, на¬ 
ходятся непріятели. 15. Гомеръ, который, (какъ) передаютъ, 
былъ слѣпъ, жилъ до основанія Рима (апіе Кошаін соп- 
Дііат). 
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Аррагеі, пН, ёге, ясно, оче- Міпог, аіпз зит, агі, угрожаю. 
видно. Рвпйікіз, нар, до основанія. 

Аіітіпізіго, аге, управляю. РгоЬо, аге, одобряю, 
баіѵиз, а, ига, ііевредшіыЙ, бла- Ііег, іііпёгіз, {по искл. ср. р.) путь; 

гополучЕый. ііег Гасегѳ, направиться. 
Вотиз, пз, {по искл. ж. р.) домъ; Сопіо, псШі, пйііиш, ёге, оспо- 

(Іотит {вин.) домой. вать. 
Регѵёпіо, ѵёпі, ѵѳп<;ит, іге, до- Саесиз, а, ит, слѣпой, 

хожу, прихожу. 

§ 5в. Повелительное наклоненіе. Мойпз ііврегаііѵиз. 

Асііѵит. 

1-е спряженіе. 2-е спряженіе. 
1-я форма (или наст, вр,), 
8іп^. 2. Іаиба хвали 

Р1. 2. 1аи1а-іе хвалите 
3-я форма (или будущ. вр,), 

Зіп^. 2. Іаисіа-Іо хвали 
3. 1аи(іа-<;о пусть онъ 

хвалитъ 
РІ. 2. Іапба-іоіе хвалите 

3. ІаиДа-піо пусть они 
хвалятъ 

1-я форма (или наст. вр,). 
Досе учи 
Досё-іе учите 

2-я форма (или будущ, вр.). 

Досё-іо учи 
Досё-Іо пусть онъ учитъ 

Досе-Шіе учите 
Досе-піо пусть они учатъ 

3-е спряженіе. 4-е спряженіе. 
1- я форма (или наст. вр,). 

Зіп^. 2. Іе^-е покрывай 
РІ. 2. 1е^-і-1е покрывайте 

2- я форма (или будущ, вр.). 

Зіп^. 2. іе^-і-іо покрывай 
3. іѳд-1-іо пусть онъ по¬ 

крываетъ 
РІ. 2. іе^-і-ШЬе покрывайте 

3. іе^-и-піо пусть они по¬ 
крываютъ 

1- я форма (или наст. вр.). 

типі ограждай 
типі-іе ограждайте 

2- я форма {или будущ, вр.). 

шипі-іо ограждай 
шипі іо пусть онъ ограждаетъ 

шипі-ібіе ограждайте 
типі-и-піо пусть они ограж¬ 

даютъ 
Въ страдательномъ залогѣ повелительное наклоненіе неупо¬ 

требительно. 

Правило. 1-я форма повелит, накл, означаетъ прака^ 
заніе^ которое дается лицу присутствующему и которое 
долоюно быть немедленно исполнено, 3-я форма означаетъ 

6 
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долженствованіе, можетъ относиться къ лицу отсутсшую- 
щему и употребляется большею частію для выраженія пра¬ 
вилъ закона и нравственности. На русскій языкъ 2-ю форму 
можно переводить или повелительнымъ накл, или словомъ 
долженъ съ неопр. наклоненіемъ. 

1. Іезиз тиііёгі: «Ѵайе, ѵоса ѵігит ѣииіп еі ѵепі 
Ьис». 2. Ко§ап1;і йаіо, йосепіі рагёіо, езигіепіет пиМІо. 
3. Атаіо Веит еі; оЬзегѵаѣо ргаесеріа Еінз. 4. Ашісоз ііЬі 
сотрага; еоз ѵего, ^поз ііЪі союрагаѵегіз, не герийіаіо. 
5. Візсе, зесі а йосііз, іікібсіоз ірзе йосёіо. 6. Риегі, пе зрег- 
пііоіе ргаесеріа та^ізігогит ѵсзігогиш. 7. Нотшетп тогіинтп 
іп пгЪе пе зереіііо пеѵе игіѣо. 

1. Бѣднаго накорми и одѣнь. 2. Судья долженъ наказать 
преступника. 3. Воины должны храбро сражаться за отече¬ 
ство. 4. Богатые не должны презирать бѣдныхъ. 5. Ученики 
должны упражнять память, должны читать полезныя книги, 
должны слушать совѣты наставниковъ и имъ повиноваться. 

Ѵайо, ёге, иду. Могіииз, а, тп, мертвый. 
Воеіиз, а, иш, ученый. Nеѵе, и не, и чтобы не. 
Іікіосіиг, а, иш, неученый. ІІго, иззі, изішп, еге, сожигаю. 
8регпо, зргеѵі, зргеіит, ёге, ^ презираю. 
Сопіетпо, Іешрзі, тріиш, ёге, і 

§57. Глаголы 3-го спряженія на іо. 

Нѣкоторые глаголы 8-го спряженія принимаютъ звукъ і пе¬ 
редъ а, о, п, ё (но только не тредъ ётине въ повелті. саре). 

Саріо, сері, саріиш, ёге, беру. 

Асііѵиш. 1 Раззіѵииі. 
Іпсііс. Сопіипск. Іпсііс. Сопіипсі:. 

Ргаез. 1. сар-і-о сар-і-ат сар-і-ог сар-і-аг 
2. сар-і-8 сар-і-аз... 1 1 сар-ё-гіз сар-і-агіз... 
3. сар-і4 сар-1-іиг 
1, сар-і-тііз сар-і-шиг 
2. сар-І4І8 сар-і-тіпі 
3. сар-і-ипі; сар*і-и-піітг 

Ітр. сар-і-еЬаш... сарёгеш сар-і-ёЬаг... сарёгег 
сарёгез... сарегёгіз... 
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Риі. 1. сар-і-ат, ез... епі. сар-і-аг, егіз... епгиг 
Регі*. сері серёгіт 

— І8ІІ... — ёгІ8... 
— ѳгппі — ёгіпі 

саріпз зит сарЬиз зіш 
« ез... » 8І8... 

Р1^р. серёгаш серіззет 
— ёгаз... — І88е8... 
— ёгапі: — іззепі; 

саріиз егаш сарІ;и8 еззет 
« егаз... « еззез... 

Гиё 2. серёго, егІ8... іпі | саріиз его, егіз... 
Ітрегаиѵиз. 

1-я форма. 2-я форма. 

8іп^. 2. саре 
Р1. 2. сарііѳ 

біп^. 2. сарііо Р1. 2. саріібіе 
3. сарііо 3. сар-і-ипіо 

ІпГшіІіѵиз. 

Ргаез. сарёгѳ 
Регі*. серіззе 
РиІ;. саріигиш, ат, пт, евзе 

сарі 
саріиш, ат, ит, еззе 
саріиш ігі 

Рагіісіріа. 
Ргаез. сар-і-епз 
Регі. нѣтъ (бравшій ^ш са- 

ріеЪаі, взявшій диі серіі) 
РиІ;. саріигттз, а, пт 

иѣгпь (^иі сарііиг) 
саріиз, а, ит 

сар-і-епйиз, а, пт 

Подобнымъ образомъ спрягаются слѣдующіе глаголы: 

Сйріо, Іѵі, Ііит, ёге, желаю. Каріо, гариі, гаріит, ёге похи- 
Рбсііо, І0(1і, Іоззищ, ёге, копаю. щаю* 
Еасіо, Гесі, І^асіиш, ёге, дѣлаю. ^иаI58І, ^иа88ит, ёге, по- 
Іасіо, іёсі, іасіиш, ёге, бросаю. трясаю. 
Гй^іо, Гй^і, (Иит), ёге, бѣгу, Раііог, ра88и8 зит, раМ, терплю; 

избѣгаю. позволяю. 
Рагіо, рерёгі, раг(;иш, ёге, рож- Могіог, тогЬииз 8ит, гаогі, уми- 

даю; прич, рагііигиз. раю; прич, шогКіигиз. 
СопзрІсіо, зрехі, зресіит, ёге, Іп^гёііог, ^геззиз зит, іп^гё(іі, 

усматриваю. вхожу (куда? вин. п.). 

Бѳ Віапѣе рЬИойорЬо. 

Віапііз раігіа аЬ ЬозііЬиз саріа езі. Сит Ьозіез игЬет 
серіззепі, іпсбіае агта аЬіесегипі еі йі^египі;. Отпез ііа Ги* 
ёёпші;, иі тиііа йе зиіз Ьопіз азрогіагепі;. Віаз поп ійѳт ^е- 
сі<;, зей пШіІ зесит рогіапз. Сит еззеі аЬ атісіз айто- 
піШз, иі гез зиаз зесит рогіагеі;, іИе: «е§о, іпдиіі, іГасіо, 
отпіа епіт теа тесит рогіо». 

6* 
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Миііі аигит еі аг^епіцт ех 1;егга ейоззитп, раисі ѵігіа- 
Іет еі заріепііат аезіітапі;. 

1. Бѣдны не тѣ, которые имѣютъ мало, но тѣ, которые 
ЛіѲлаютъ большаго. 2. Чѣмъ меньше будешь желать, тѣмъ 
счастливѣе будешь. 3. Избѣгать пороковъ—добродѣтель. 4. Луч¬ 
ше получить обиду, чѣмъ причинить (іасіо). 5. Люди полу¬ 
чали бы больше удовольствія отъ (ех) лшзни, если бы во 
всемъ поступали (Гасіо) справедливо. 6. Тебя обманываютъ 
злые люди'и будутъ обманывать, если будешь имѣть къ нимъ 
довѣріе. 7. Избѣгай тѣхъ, которые стараются отвлечь тебя отъ 
добродѣтели. 8. Величайшее благо отнимаетъ у тебя (д. п.) 
тотъ, кто отнимаетъ у тебя добродѣтель. 

Віав, Біапііз, Біантъ. 
АЫсіо, аЬіёсі, іесіит, ісёге, от- 

брасываю, бросаю. 
Ііа, такъ. 
ПЦ что. 
Азрогіо, аге, у по ту. 
Аезгіпіо, агс, цѣню. 
ЕПббіо, Гб(іі, іоззиш, 3, выказать. 

^ио—ео, чѣмъ—тѣмъ; настоль¬ 
ко—насколько; куда—туда. 

ВесІріо, сёрі, серіиш, ёге, об¬ 
манываю. 

АѵеНо, гзиш, ёге, отвлекаю. 
Епріо, гіриі, геріпт, ёге, выры¬ 

ваю, отнимаю. 

§ 58. Отложитѳільныѳ глаголы. ѴегЬа йеропепііа. 

Отложительные глаголы спрягаются по страдательн&а 
формѣ правильныхъ глаголовъ; но кромѣ формъ сшрадашель^ 
наго залога они образуютъ по дѣйствительному: 1) настояѵцее 
причастіе на пз, и будущ. пртчастіе па игиз, пшісъ что мо- 
гутъ имѣть четыре причасгпія, и 2) будущ. неопр. накл. по- 
дгьйств. залогу на итт еззв. 

Ногіог, аіаз зит, агі, увѣще- Бип^ог, Гипсіиз зиш, Лшді, 
^ ваю, ободряю. исправляю (должность), 

ѵегеог, ііпз зпш, ёгі, боюсь. Рагііог, Низ зиш, Ігі, дѣлю. 

а) Рагѣісіріа. 

Рг. Ногіапз увѣщевающій ѵегепз І'ипдепз рагЫепз 
РегГ. Ьогіаіиз увѣщевавшій ѵегііиз Гипсіиз рагі;ГІ;и8 
Еик. ЬогШигиз намѣреваю - 

щійсп увѣщевать 
ѵегііигиз (ипсіигиз рагШигиз 

Еиі. Ьогіаікіиз тотъ, кото¬ 
раго должно увѣщевать 

ѵегепсіиз йш^епбиз рагііеп(1и8 



Ь) ІпйпШѵиз 

с) Іпйіеаііѵш, 

Ргае8. Рѳгіесіит. | Риіигиш. 
Ьогііагі 
ѵегёгі 
Гип^і 
рагіігі 

ЬогІаЬит^ ат, иш, езае 
ѵегікіт, ат, ит, еззе 
^ипсіиш, ат, иш, еззе 
рагШит, ат, ит, езза 

Ііогіаіигит^ ат^ ит, еззе 
ѵегііигиш, ат, иш, еззе 
(ипсіигит, ат, ит, еззе 
рагШигиш, ат, иш, еззе 

Ргаезепз. 
1. 2. 1 1 4. 

Ьогк-ог ѵег-еог Гип^-ог рагЬ-іог 
— агіз — егіз — егіз — Ігіз 
— аіиг — ёіиг — ііиг — Ііиг 
— ашиг — ётиг — ітиг — Гтиг 
— атіпі — етіпі — ітіпі — ітіпі 
— апЬиг — спііиг — ипіиг — ішііпг 

Ітрегіесіит. 
Ьогі-аЬаг ѵег-ёЬаг Ліп§*ѳЬаг рагй-ёЬаг 

— аЬагіз... — еЬагіз... — еЬагіз... — еЬагіз... 
— аЬапкиг — еЬапиіг — еЬапіиг — еЪапіиг 

Риіигит 1-ит. 
ЬоіЧ-аЬог ѵсг-ёЬог іип^-аг рагй-аг 

— аЬёгіз — еЬёгіз — ёгіз — ёгіз 
— аЬІіиг — еЬІіиг — ёіиг — ёйіг 
— аЪітиг — еЬішиг — ётиг — ётиг 
— аЬітіпі — ѳЬітіпі — етіпі — етіпі 
— аЬипІ:иг — еЬипиіг — епіиг — епіпг 

РегГесІит. 
Ьогіаіиз зііт ѵегііиз зит Гипсіиз зит рагіііиз ЗИП) 

> ез... » ез,.. > ез... » ез... 
Р1и8^иагаре^іёсI:ит. 

Ьогіаіиз егат ѵегііиз егат Гипсіиз егат рагйіпз егат 
» егаз... » егаз... » егаз... » егаз... 

Киіигиш 2-ит. 
Ьогіаіиз его ѵегііііз его Гипсіиз его рагіИиз его 

» егіз... » егіз... » егіз... » егіз... 
Ьогіаіі египі; ѵегШ егапЬ Гипсіі егіші; рагіій египі 
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й) Сопігшсѣіѵия. 

Ргаевепз. 
1. 2. 3. 4. 

ЬоіЧ-ег 
— ёГІ8 
— ёкгг 
— ётиг 
— ешіпі 
— епіиг 

ѵеге-аг 
— агіз 
— аіиг 
— атиг 
— атіпі 
— апіиг 

Гап§-аг 
— агІ8 
— а(;иг 
— атпг 
— атіпі 
— апіиг 

рагк-аг 
— агІ8 
— аіиг 
— атиг 
— атіпі 
— апіиг 

Ітрегіескті. 
погкагег 
— агёгіз 
— агёіиг... 

ѵег-ёгег 
— егёгіз 
— егёіиг... 

Гип^-ёгег 
— егёгіз 
— егёіиг 

' рагкігег 
» ігёгіз 
» ігёіиг... 

РегГесІит. 
пог1а(;и8 зіт 

» 8І8... 
ѵегііиз 8Іт 

» 8І8... 
і^ипсіиз 8іт 

» 8І8..* 
рагкЧиз 8Іт 

» 8І8... 
Р^и8^иатре^Гес1іит. 

ЬогІ;аІи8 еззет 
» е88е8... 

ѵегііиз* еззет 
» 08868... 

Гипсіиз еззет 
» еззез... 

рагкіи8 еззет 
» еззез... 

е) Ітрегаііѵиз. 

1. 2. 
1 ф. 8іп^. 2. ЬогЬ-агѳ 

Р1. 2. Ьогі-атіпі 
2 ф. 8іп^. 2. Іюгі-аіог 

3. Ьогі-аіог 
Р1. 3. Ьогкапіог 

1 ф. 8іп^. 2. ѵег-ёгѳ 
РІ. 2. ѵег-етіпі 

2 ф. 8іп§. 2. ѵег-ёІ;ог 
3. ѵег-ёІ:ог 

РІ. 3. ѵег-епіог 
3. 4. 

1 ф. 8іп^. 2. Гип^^-ёге 
РІ. 2. Гип^-ітіпі 

2 ф. 8іп^. 2. 1*ип^-іІ;ог 
3. йіп^-ііог 

РІ. 3. Гип^-ипІ-ог 

1 ф. 8іп§, 2. рагкіге 
РІ. 2. рагкітіпі 

2 ф. 8ш^. 2. рагкіііог 
3. рагМЬог 

РІ. 3. рагі-іипіог 

Ве НаппіЬаІе. 

НаппіЬаІ, йих СаПІіа^ііііепзіит, тііиаз іігЬез Нізрапіае 
орри§па\і<; еі ехри^пауШ. Сит Заяиніит, ^ио(і сит Еотапіз 
^оейёге сопіітсіит егаі, ехри^паѵіззеі, сит Нотапів ірзіз Ьеі- 
іагѳ сопаіиз езі. N011 сішсіаіиз ез4 сит ехсегсііи Аірѳз зире- 
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гаге. РанІо розі соріае Еотапогит гаиШз ргоеіііз а СагіЬа^і- 
піепзіЪиз зіірѳгаіае зпШ. Рег ѣоіат Ікаііатп ехегсііиз НаппіЬа- 
1ІЗ ѵа§аЬап<;иг еі ѵазІаЬапі сі рориІаЬаіііиг а§го8. ПгЪі Еошае 
ірзі НаппіЬаІ іит іпІегЕит тіпа1;из езі. 8е(1 сит игЬет соп- 
зрісаіиз еззоі еі ііісоіаз Еотао ісггиіззеі, игЬет орри§ііагв 
поп сопаіиз езі. Еотапі ірзі І'огіііікііпѳт еі ргийепііат Нап- 
піЬаІіз айтігаіі зипі. ^иапіореге рориіпз Еотапиз отпез §еп- 
Іез Гогіііийіпе зирегаѵіі, іапіорегс НаппіЬаІ отпез сіисез, яиі 
сит Еотапіз Ьеііаѵегипі;, зирегаѵіі. Нізі сіѵіит зиогшп іпѵі- 
(ііа (іеЬіІЕаІиз еззеЬ, Еотапоз зирегаѵіззеі. 

За^ипіит, і, Сагунтъ. Рорйіог, аіпз вит, агі, опусто- 
Сопіип^о, пхі, псіит, ёге, со- шать, разорять. 

единить. СопзрІсог, аіив виш, агі, усмо- 
ваіо, аге, воевать. трѣть, увидѣть. 
Сопог, аіив вига, агі, пытаться. Айтігог, аіиз виш, агі, удив- 
Сипсіог, аіив виш, агі, медлить, литься {^іему? вин. п ). 

колебаться, (^иапіорёге, въ какой степени. 
Аірев, іиш, ж. Альпы. Тапіорёге, въ такой степени. 
Раиіо ровЦ немного спустя. ВеЬіІіІо, аге, ослаблять. 
Ѵа^ог, аіив вит, агі, бродить. 

Т. Мапііиз Тогдиаѣиз Шіит тогіе тиІЬаІ:. 

Сіші Ьеііит Ьаііпіз аппо ігесепіезіто ^иа(і^аё:е8іто а Ко- 
тапіз іпйісНші еззеі, ТИиз Мапііиз То^^иаі;и8 еі РиЫіиз Ве- 
сіиз Миз сит йиоЬиз ехегсЕіЪиз іп йпез Еаііпогит ргоГесІі 
81ШІ;. ТЕиз Мапііиз То^^иаі,и8 сшп со11ер:а ітрегаѵЕ, іЕ отпез 
шііііез сегіатіпа сит ІюзНЬиз ѵііагѳпі;. Аі ТЕиз Мапііиз, 
сопзиііз йііиз, сит сх сазігіз ргоі'есиіз еззеі, а <іисе Ьаііпо- 
гит ай сегі;атеп ргоѵосаіиг. Тит іиѵепіз іИе ітрегіі раігіз 
оЫЕііз езі. СопйіхЕ і^'і^иг сит Ьозіе ѳі ѵісіогіат сопзесіЕиз 
езі. Ьаеіиз іи сазіга ргорегаѵіі. Раіег аиіет, ^иат^иат ^ог- 
ІіЕийіпет Еііі ІаийаЪаі, ітрегаѵіі, иЬ йііиз тогіе тиЕагеіиг. 
«Nе^ие сопзиііз ігарегіит, ігщиЕ, пе^ие аисѣогЕаіет раігіз ѵе- 
гііиз ез; Дізсірііпат тііііаѵет зоіѵізіі; е^о тео оШсіо 1ип§аг 
е1 тогіе Іиа йізсірііпаш шіІЕагет гсзІЕиат».' Нос ітрегіо 
Мапііі сопзиііз НИиз тогіе тиііаіиз езі. 

МиЕо, аге, наказываю. Сегіашеп, іпів, состязаніе, сраже- 
Іпйісо, іхі, ісіиш, еге, объявляю. ніе. 
РІПІ8,18, (по искл. м. р.) конецъ; Ргоѵосо, аге, вызываю. 

во МН. предѣлы, область. ОЫіѵізсог, ІЕив виш, 8сі, забы- 
Соііёда, ае, м. товарищъ. . ваю (о чемъ? род. п.). 
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СопПГ^о, іхі, сіиго, сге, стадки- 8о1ѵо, зоіѵі, воійіит, ёге^ раз- 
вать, сражаться. называть;—дізсірііпат, нару- 

Ьаекіз, а, нт, радостный, веселый. шать дисциплину. 
Соп8ё^ио^, сиіиз зит, 8ёцш, слѣ- МіИіагіз, е, военный. 

довать, достигать. ОШсінт, іі, обязанность, долгъ. 

1. Колеблющагося ободряй. 2. Подражайте прекраснымъ 
примѣрамъ {вин.) добродѣтеж. 3. Добрый сынъ всегда бу¬ 
детъ почитать родителей. 4. Многіе года (рег) мы наслаж¬ 
дались миромъ. 5. Мы желаемъ, чтобы отечество наслажда¬ 
лось миромъ. 6. Съ другомъ говорите смѣло. 7. Безъ грѣ¬ 
ховъ никто не рождается, никто не родился, никто не ро¬ 
дится. 8. Мы рождаемся для того, чтобы умереть. 9. Кто 
благочестиво гіроукиветъ, тотъ умретъ хорошо. 10. Тѣло 
умираетъ, душа не умретъ, по будетъ лшть послѣ смерти 
тѣла. 11. Будемте говорить (то), что думаемъ (зепііо); будем¬ 
те думать (то), что говоримъ: ибо постыдно одно говорить, 
другое думать. 12. Неронъ ловилъ рыбу золотыми сѣтями. 
СшісЪог, аіиз зит, агі, медлю, 

колеблюсь. 
ІШ1ІОГ, аЬиз зит, агі, подражаю 

{чему? вин. п.). 
Ѵепёгог, аіиз зит, агі, почитаю. 
ІТіог, изаз зига, игі, пользуюсь. 
Егиог, (изиз зит), Ггиі, прич. 

і'гиііигиз, наслаждаюсь, поль« 

^о^ио^, ІосиЩз зит, Іоциі, го¬ 
ворю. 

Аікіасіег, смѣло. 
Ріе, благочестиво. 
N01*0, бпіз, Неронъ. 
Різсог, аіиз зит, агі, ловлю 

рыбу. 

зуюсь. 

§ 59. Производство глагольныхъ формъ. 
Отъ основы НАСТОЯЩАГО ВРЕМЕНИ ПРОИЗВОДЯТСЯ! 

1. Тгаезепз сопіипсі, асііѵі и рашѵі: 
Іаийе-т, босе-а-т, іе^-а-т, типі-а-ш; 
1аи(1е-г, (1осе-а-г, І;е§:-а-г, типі-а-г. 

2. ІтрегІ\ іпйіс, асііѵі и раззіѵі: 
Іаийа-Ьа-т, йосё-Ьа-ш, іе^-ё-ѣа-т, типі-ё-Ьа-т, 
Іаийа-Ъа-г, йосё-Ьа-г, (е^-ё-Ъа-г, типі-ё-Ьа-г. 

3. і'иі, 1 асііѵі и раззіѵі: 
1аийа-Ь“0, йосё-Ь-о, іе^-а-т, типі-а-т; 
Іаийа-Ь-ог, йосё-Ь-ог, типі-а-г; 

4. Рагііс* ргаез. асііѵі: 
1апйа-п8, йосе-п9, іе^-е-пз, тиш-е-пз. 

5. Рагііс. (иі. раззіѵі: 
Іаийа-пй-из, йосе-пй-из, Іе^-е-пй-из, шипі-е-пй-из. 
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ОТЪ основы супина: 

1. РагНсір. рег/\ раззіѵі^ которое съ форма. ■ми глагола зит обра¬ 
зуетъ: 

a) Рег^. іпйіо. и сопіипсі. раззіѵь: Іаийаі^из бит, віт; 
сіосіиз бит, зіт; іесіив зит, зіт; типіигз вит, віт. 

b) Р1тдиатрег(, іпйіс, и сопіипсі, раззіѵі: ІшШххз 
еввет; сіосіив огат, евзет*, іесіив, егаш, еввет; шішіЬив 
егаш, еввеііь 

c) Рыіиг, 2-иш разз, ІаийаШв его, (Іосіив его, іесіив его, 
типііив его. ^ 

(1) Іп^п. рег/, разз. ІаисІаЬіт евве, с1ос1;ит евве, іесіиш 
евве, типііиіп евве. 

■іі. і'иіиг, разз. чрезъ прибавленіе глагола ігі къ сгупину: 
Іаисіаіиш ігі, йосіит ігі, іесЬит ігі, шшіііііт ігі. 
с. ^иі. асііѵгі Іаисіа!;**иг-ив, (іоск-иг-ив, іесі^-иг-ив, типіі-иг-ив,, 

ОТЪ НЕОПРЕДѢЛЕННАГО НАКЛОНЕНІЯ 

1. //г/*, ргаез, разз, Іаисіа-гі, іосё-гі, Ье^-і, типі- 

2. Ітрегаі. асііѵі: Іаийа, йосе, іе^-е, шипі. 
3. Ішрег. разз. ІаиДа^гѳ, Досё-ге, іе^-ё-ге, типГ-г 
4. Сопіипсі, ітрегі', асііѵі и раззіѵг, 

1аиДаге-т, Досёге-ш, іе^ёге-т, 
ІаиДаге-г, Досёге-г, <;енёге-г. 

типіге-т 
типГге-г. 
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§ 60. Особенности въ склоненіяхъ именъ существи¬ 
тельныхъ и прилагательныхъ. 

Первое склоненіе. 1) Слова йеа богиня и йИа дочь 
<ѣ Ваі, и АЫ. Ріиг. имгьютъ йеаЬив и йІіаЬиз для от¬ 
личія ОШЪ сіеиз богъ и йііиз сынъ въ тѣхъ оюе падежахъ 
((іеІ8 (1еаЪи8^иѳ). 

2) Слово іатпіИа семейство въ Пен. 8іп§. принимаетъ древнее 
окончаніе аз {кромѣ правильнаго ае) въ соединеніи съ ра1;ег и 
таіег: раіег Гатіііаз, шаіег Гатіііаз. 

3) Нѣкоторыя греческія имена^ перешедиьія въ лат. языкъ^ 
склоняются частію по греческому^ часгпію по лагп. 1-му скло- 
непіЮу такъ напр. 

N. Репеібр-е 
(т. Репе1ор-е8 
П. Репеібр-ае 

Асе. Репеібр-еп 
Ѵос. Репеібр-е! 
АЫ. РепеІбр-е 

Аепё-аз Эней. 
Аепё-ае 
Аепё-ае 
Аепё-аш (ап) 
Аеііё-а! 
Аепе-а 

АпсЬіз-ез Анхизъ. 
АпсЫз-ае 
АпсЬіз-ао 
АпсЬТз-ат 
АпсЬіз-а! 
Апсіііз-а 

61. 

Второе склоненіе.:?) Имена собственныя ТііИіиз, баііів, 
и др. Шіиз сынъ и теиз мой имѣютъ въ Ѵос. 8іп§. 
ТііИі, Оаі, ЙІІ, ті. Бенз Богъ въ Ѵос. остаегпея Г)еііз, 
а въ Ріиг. склоняется гпакъ: 

N. йеі, (ІІІ, (іі. 
(}. йеогит, (іеит. 
В. (іеіз. (ІІІ6 йіз. 
Асе. сіеоз. 
АЫ. (Іеіз, (ІІІЗ 5 (ІІ8. 

2) Слово (іотиз ж, р. склоняется по 2-му и І-му склоненію: 

ІоИѳ те^ ти^ ті^ тіз^ 
8І сіесііпагѳ (іошиз ѵіз. 

біп^. N. (Іотиз Р1. (іотиз 
Сг. (іотиз (іотиит и (іотогит 
В. (іотиі и Лото (іотіЬиз 
Асе. йотит (іопшз II (іотоз 
Ѵос. (іотиз (іотиз 
АЫ. (іото (ІотіЬиз 



91 

Іод. ^оші уношрвблябшся шолько на вопросъ %діь? (Зогпі_ 
дома, {пае (іоті—въ твоемъ домѣ. 

5) Ьосиз, і, пшзс. мѣсто, въ РІпг. Іоса, огигп (пеіііг.). 
Саеіцщ, і, пеиіг. небо, въ Ріиг. саеіа и саеіі (тазе.). 

4) Нѣкоторыя сущ. въ беп. Р1. вмѣсто огиш имѣютъ 
ига: шігагаиз, і, монета—пигагаига; іаіепіпга, і, талантъ_ 
Шепіига; іи^ёгига, і, югеръ (Ѵд десятины), іи^гагига, и иногда 
ІіЬеп, огига, дѣти—ІіЬепіга. 

.5) Нѣкоторыя имена^ гречестявъ N. и Асе. употребляются 
съ грен, и лат. окончаніемъ, напр. 

N. Пеіоз и Веіиз Делосъ Иіоп и Іііит Троя. 
Асе. Всіоп и Веіит Шоп и Іііит. 

Въ остальныхъ падежахъ являются лат. окончанія вто¬ 
рого склоненія. 

Имена 3-10 греч. скл. на ео? въ .шт. яз. склоняются по 
второму склоненію, но винит, и всегда звательный имѣютъ 
съ греч. окончаніемъ, напр. 

N. ОгрЬёив Орфей. 
O. ОгрЬёі 
В. ОгрЬёо 
Асе. Огрііёит и ОгрЬёа 
V. ОгрЬёп 
АЬІ. ОгрЬёо. 

Третье 
на і имѣютъ 
и зесйгіз. 

§ 62. 

СКЛОНЕНІЕ. 1) Асе. 8іп§. Кй іт АЫ. ' 
слова: рирріз, зіііз, ѵіз и іиггіз; Іиззіз, ІеЬгі» 

Рирріз корма—рорріт—риррі. 
8і(;і8 жажда —віНт —8ІН. 
Ѵі8 сила —ѵіш —ѵі. 
Тигп8 башня—Іиггіт —Іиггі. 

Та88І8 кашель—ІПЗЗІШ-ІЦ88І. 

РеРгів лихорадка—ІеЬгіш—ІеЬгі. 
8есйгІ8 топоръ—зесигіш—зесигі. 

Также имена ргькъ и городовъ на із, напр. 
ТіЬёпз Тибръ ТіЬегіш —ТіЬегі. 
Аеароііз Неаполь — Nеаро1іт—Nеаро1і. 

Названіе мѣсяцевъ на ег и із въ твор. имѣютъ 1. 
ЬерІешЬег, Ьгіз, Сентябрь, АЫ. 8еріетЬгі. 
Аргіііб, І8, Апрѣль » АргІІі. 
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2) Ѳеп. Ріиг. па іит вм, нт по исключенію имѣютъ сліъд. 
существительныя: 

ЬІ8, ІІІІ8, тяжба Ѳеп, Ііііит. 
Оз, 088І8, кость ъ оззіиш. 
Миз, тпгіз, мышь » тигіит. 
ІшЬег, Ьгіз, дождь ітЬгінт. 
N1x5 піѵіз, снѣгъ » піѵшт. 
Кох, посііз, ночь » посйит. 
Егапз, ігапііз, обманъ 
Ѵіз, сила (въ ед. имѣетъ три 

» [гаибіиш. 

пад. им,, в. и ТВ., мн. ѵігез) > ѵігіиш. 

3) Слѣдующія прил. 3-го склоненія имѣютъ по исключенію 
въ АЫ, 8іпд, е вм. і, въ Ѳеп, РІ, ит вм. іит, и не имѣютъ 
среди, рода во мнолс. (кромѣ ѵеѣиз): 

Раирег, ёгіз, бѣдный АЫ. раирёге Ѳеп. 
Ѵеіив, ёгі8, древній — ѵеьёге — 
8епех, вепів, старый — зепѳ — 
Віѵез, Ті:І8, богатый — (ііѵііе — 
РиЪе8, ёгІ8, возмужалый — риЪёге — 
Ргіпсерз, сірІ8, главный — ргіпсіре — 
РаПісерз, сІрІ8, причастный — рагіісіре — 
8ирег8іе8, іііз, переживающій— вирегзіііе — 
Сотроз, оііз, владѣющій — сотроіе — 

рапрегит 
ѵеі;ёгит (^ср. ѵеіёга). 
зеппт. 
(ііѵііит. 
риЬёгит. 
ргіпсІриш. 
рагіісіриш. 
зцрѳгзШит. 
сотроіит. 

4) По правилу АЫ. 8гпд. па і и гго исключенію Ѳеп. РІ. 
на ит имѣютъ слѣдующія прилагательныя: 

Сеіег скорыіі" — сеіёгі — сеіёгит. 
Ыешог помнящій — тешбгі — шешогит 
Ітраг неравный — ітрагі — ішрагит. 
Іпорз бѣдный — іпбрі — іпбрит. 
8иррІех умоляющій — зирріісі — виррИсит. 
Ѵщіі бодрствующій — ѵі^ТІі — ѵі§;і1ит. 

5) Слѣдуюгція имена существительныя по исключенію 
имѣютъ въ Ѳеп. Ріиг. ит вм. іит: 

Іиѵёпіз, І8, юноша 
Рагепз, ПІІЗ, родитель 
8аріеп8, пііз, мудрецъ 
Ѵаіез, І8, прорицатель 
(Орз), оріз, помощь 
Сапіз, із, собака 

шѵепит 
рагепіаш. 

• заріепіит (но прил. въ тв. і. въ род. іиш). 
ѵаіпт. 
орит. 
саппт. 
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6) Существ., бывшія первоначально прилагательными 
склоняются какъ прилагательныя: 

Аедцаіій ровесникъ, АЫ. аеаиаіі, Оеп. аеоиаііит 
Гагоіішпз другъ— Гатіііагі—Гатіііагіиш. 

Ьпь!? Ьоѵез, Ьоит, 
ЫіЬиз... 8іі8 {о6щ.р.) Оеп. зиіа, свииья, Паі. и АЫ. РІ. зиЪиз. 

8) Греческія окончанія являются въ слѣдующихъ падежахъ: 
Оеп. 8іпу. Аепёіз, энепда Оеп. аепеМоз и аепеМіз. 

РаІІаз, Паллада » РаІІа(І08 » Раііасііз. 

Асе. 8гпд. Репсіез, Периклъ Асе. Регісіёа » Регіеіет. 

баіатіз, Саламинъ » 8а1атша » Заіатіпет. 
Аег, аёгіз, воздухъ » аёга » аегею. 
Хеіхез, І8, Ксерксъ » Хѳгхѳп » Хегхеш. 

Ѵос. 8іпд. Аііаз, апНз, Атлантъ I ос. АПа. 
Сгі^аз, япНз, гигантъ » ^і^а. 

АсІііИез, із, Ахиллесъ » АсМИе и АсЬШез. 
РегГсІез, із, Периклъ » Регіеіе » Реіпсіез. 

Асе. РІ. Масёсіо, биіз, Макѳдо- 

напинъ » Масейопаз и Масейопез. 

Ваі. и АЫ. Ріиг. греческія имена ср. р. на та имѣютъ въ Ваі. 
гг АЫ. Ріиг. кромгь іЬиз также із, напр. аепіо-та 
^18, загадка, Ваі. и АЫ. аепі^шаііз; роёюа, “аііз! 
В. и АЫ. роётаііз. ’ 

§ вз. 

Четвертое СКЛОНЕНІЕ. Нѣкоторыя егуществительныя 
4^0 ск.юненгя въ Ваі. и АЫ. Ріиг. и.мѣютъ окончаніе иЬнз вм. 
10118^ каковы! 

Агіиз, ниш, члены—агІйЬиз. бресиз, из, пещера. 
Агсиз, из, лукъ агсйЬиз ТгіЬиз, из, триба. 
Ьаеиз, из, озеро—ІасйЬиз Реси, из, скогь. 
^иае^си85 из, дубъ. 

§ 64 Ве^есііѵа питего, йѳГесйѵа еаніЬиз и аЬипДапІіа. 

Ес.ги существительному ггедостаетъ (йёйсіі) числа, то 
оно называется ёеГесііѵцт нищего. Ее.ги сгуществителыш 



имѣетъ только единственное число (аипш, іизііііа), то оно 
называется зіидиіаге Іапіит, если же имѣетъ только мно¬ 
жественное то называется ріигаіе Іапіит. 

Ріигаііа Іапіит: 

1- го склонен, іпвіДіаѳ, агат, засада, козни. 
іепёЬгае, агит, мракъ, 
пирііае, агит, свадьба. 
йіѵШае, агит, богатство, 
іегіае, агит, праздникъ* 

2- ю склонен. іпГёгі, огит, жители ада, адъ. 
вирёгі, огит, небожители, боги. 
ИЬёгі, огит, дѣти, 
ровіёгі, огит, потомки, 
агта, огит, оружіе, 
сазіга, огит, лагерь, 
рапсі, ае, а, немногіе. 

8-го склонен, таібгез, ит, предки. 
ргесез, ргесат, ж. просьбы, 
репаіез, іит, домашніе боги, пенаты, 
оріітаіез, іит, оптиматы, 
тоепіа, іит, стѣны. 

4-го склонен, агіиз, иит, члены. 
Миз, иит, ж. Иды (13 или 15 число мѣсяца). 

2) Если существительному недостаетъ падежа^ то оно 
называется йеі*ес1;іѵит сазп. 

Ве1*ес1іѵа сазіЪпз: 

ѵіз сила, Асе. ѵіш; АЫ. ѵі^ РІ. сполна: ѵігѳз, ѵігіит, ѵігіЪиз... 
Гогз, случай, АЫ. !‘огІ:е. 
(орз) помопдь, О. оріз. В, орі, Асе. орет, АЫ. оре, РІ. срез, 

орпт, оріЬиз... богатство. 
(Ггих) плодъ, бг. Гги^із, Асе. Гги^ет, АЫ. Гги^е, РІ. і’гацез, 

Гги^ит, Ггп^іЬиз... 
паіи по рожденію, іиззи по приказанію, Ьогіаіи по убѣжденію, 
пето (Сг. пиіііиз), В. петіпі. Асе. петіпет, (АЫ. пиііо). 
піЫІ (6г. пиіііиз геі, В. пиііі геі) Асе. пШіі (АЫ. пиііа ге). 

5) Если существительное имѣетъ нѣсколько формъ для 
одного падежа (йеиз) или склогіяется по разнымъ склоненіямъ 
(сіотиз), то оно называется аЬипйапз (изобилующимъ). 

рІеЪз, рІеЬіз, народъ и рІеЬез, ёі (по 5 скл.). 
ѵезрег, ёгі, вечеръ, АЫ. ѵезрѳгі и ѵезреге. 
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§ 65. Стѳпѳни срОіВнѳнія. Дополненіе къ 7-‘Ми пра¬ 
виламъ § 27. 

1) Слѣдующія 4 прилагательныхъ, неупотребительныя въ 
положительной степени, имѣютъ двѣ формы превосходной 
степени. 

(Розіёгиз слѣдующій) 

(Ехіѳгиз внѣшній) 

(Зирёгиз верхній) 

(ГпГёгиз нижній) 

"— розіегіог 
— позднѣйшій 

— схіегіог 

— зпрѳгіог 

—• іпГегіог, 

— послѣдній, 
розШшив родившійся 
послѣ смерти отца. 

— бл?^гёши8 и ехіітиз 
крайній, послѣдній. 

— зг^і^гётпз послѣдній 
и зитшиз высшій, 
высочайшій. 

— іп(\ти8 и ішиз 
самый пнжній. 

2) Нѣкоторыя пришттельныя не имѣютъ положшпель- 
^нои степени, напр. 

СіЬегіог по сю сторону лежащій прев, сійтиз самый близкій 
Ьіегюг внутренній . _ іпЦіиид самый внутренній. 
Рыоі пертый и-чъ двухъ — рптиз первый изъ всѣхъ 
Ргоріог ближайшій _ ргохТтпз самый близкій 
П! епог дальнѣйшій __ ційтиз, крайній, послѣдній. 
Ро юг лучшій __ роііззішпв наилѵчшій. 
Веьегюг худшій _ аеіеггітиз самый худой. 

о) Нѣкоторыя прилагательныя не имгьютъ сравнительной 
степени^ наггр. 

Ѵеіпз, древній (ер. ѵеіпзііог отъ ѵеіпвіцз) пр. ѵѳіеггішиз. 

4) Нѣкоторыя прилагательныя не имѣютъ превосходной 
степени, гіапр. 

Айоіезсепз молодой (16—30 л.) сравн. ааоіезсспііог. 
Іиѵёпіб молодой (30—45 л.) ' — іипіог. 
8епѳх старый (60 л.) — вепіог. 

Несклоняемыя прилагательныя образуютъ сгпепени ств- 
петя такъ: ^ 

Ргп^і честный — Ггп^аііог, іпз, — Іги^аііззітиз. 
Кесіиаш негодный — пе^иіо^, іпз, — пе^иІ88Іти8. 
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§ ев. Родъ именъ существительныхъ по знаненію. 

по ЗНАЧЕНІЮ МУЖЕСКАГО РОДА: 

(названія мулсчинъ, мѣсяцевъ, вѣтровъ и рѣкъ). 

1) всѣ названія мужчинъ: адгісбіа, ае, земледѣлецъ; соп- 
ѵіѵа, ае, гость; зсгіЬа, ае, писецъ; Регза, ае, пер¬ 
сіянинъ; сопзпі, йііз, консулъ. 

2) названія мѣсяцевъ'. Аргіііз, ЗеріешЬег и др. 

3) названія вѣтровъ: Ацпііо, опіз, Аквилонъ; Богёаз, ёае, 
Борей. 

4) названія рѣкъ: ЕЬеппз, і, Рейнъ; ТіЬбгіз, із, Тибръ, 
ЕпрЬгаІез, із, Евфрагь. 

по ЗНАЧЕНІЮ лсЕНСКАго родл: 

(названія женщинъ, странъ, городовъ, острововъ и деревьевъ). 

].) всѣ названія женщинъ: апсіИа, ае слулиінка: зогог, бгіз, 
сестра; та<;ег, таігіз, мать; Ѵеішз, сгіз, Венера. 

2) названія странъ: Ае^урШз, і, Египетъ; Тгоаз, айіз, Троада. 

3) названія юродовъ: ЕрЬёзпз, і, Ефесъ; Согіиіііиз, і, Кориноъ; 
СагіЬа^о, іпіз, Карѳагенъ. 

4) названія острововъ: Беінз, і, Делосъ; Заійшіз, Шіз, 
Саламинъ. 

5) названія деревьевъ: рінпз, из, сосна; рігпз, і, груша; 
^ие^сиз, из, дубъ; таіиз, і, яблоня; рорйіиз, і, тополь. 

Средняго рода: 

1) всѣ несклоняемыя (іпдесІіпаЪіІіа): ^аз божескій законъ; 
пе^аз беззаконіе; ніЬіІ ничто; тапс утро; ронйо вѣсъ. 

2) названія буквъ, всякое слово и цѣлое предложеніе, при¬ 
нимаемое за имя существительное. 

Кремѣ тою есть существительныя: а) общаго (соттйпіз 
^енёгіз) рода—муж. и женскаго, напр. 

СІѴІ8 граягданинъ и гражданка. 
Аіоіезсепа юноша и дѣвица. 
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Ѵаіез пророкъ и пророчица. 

Рагепз родитель и родителыіпца. 
Вих руководитель, руководительница. 
Сопіііх, й^І8, супругъ, супруга. 

и Ь) потіпа тоЬіІіа (двилшмыя)^ 
Кех царь—ге^іпа царица. 
Ьео левъ—Іежпа львица. 

Ма§;і8кег наставникъ—та^І8(:га наставница. 
Іпѵепіог изобрѣтатель—іпѵепігіх изобрѣтательница. 

§ 67. Родъ именъ существительныхъ по окончанію. 
Во 2-мъ склон, сущ. муж. р. оканчиваются па из, ег, іг 

средняго на ит. 

И с к л ІО ч А10 т с я: 
женскаго рода\ ІІитиз, і, земля. 
средняго рода\ Ѵиі^из, і, народъ, чернь. 

§ 68. Въ 3 скл. сущ. муж. рода оканчиваются на о, ог, оз, 
ег, ех и ез. неравн. 

И с к л ю ч А10 т с я; 
женскаго рода: Саго, сагпіз (р. мн. сагпіиш), мясо. 

АгЬог, бгіз, дерево. 

Ооз, (І0ІІ8, приданое, даровапіе. 

Мегсез, ёйіз, награда. 
^иіе8, ё1І8, покой. 
Кецпіез, ёЬіз, отдыхъ. 
8е^с8, ёЦз, посѣв'ь, жатва. 

Ьех, 1о§18, законъ. 
Nеx, песІ8, убійство. 

средняго 2)ода: І(;ег, іиіхёгіз, путь. Оз, оззіз, кость (върод. лш. оззіпгп), 
Ѵег, ѵегіз, весна. Оз, огіз, уста, лицо. 
Сайаѵег, із, трупъ. —. . 
ѴегЬег, із, ударъ. Ае^ио^, бгіз, равнина, море. 
« Рараѵег,І8,макъ. Сот, согДіз, сердце. 

Аез, аегІ8, мѣдь. 
7 
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69. Ліеистгорода имена въ З-мъ склоненіи оканчиваются на 
аз, ез (рави.), із, из (въ р. иііз, ікЗіз), 
іо, йо, &о, 
ни х^(кромѣ ех) и па в съ предгік согласной. 

Исключаются: 

мужескаго рода: рапіз, рівсіз, сгіпіз, Опіз,. 
Іаріз, риіѵіз, сіпіз, 

огЬіз, атпіз, зап^піз, епзіз, 
ип^иіз, Газсіз, соИіз, тепзіз и ііѣк. другія. 

Рапіз, із, хлѣбъ. 
Різсіз, із, рыба. 
Сгіпіз, із, волосъ. 
РІПІЗ, із, конецъ, во МП. 

предѣлы. 
І^піз, із, огонь. 
Ьаріз, 1(1 із, камень. 
Риіѵіз, егіз, пыль. 
Сіпіз, егіз, прахъ. 

ОгЬіз, із, кругъ. 
Ашпіз, із, рѣка. 
8ап§иІ8, Гпіз, кровь. 
Епзіз, із, мечъ. 
ІІп^иіз, Із, коготь. 
Еазсіз, із, связка. 
СоИіз, із, холмъ. 
Мепзіз, із, мѣсяцъ. 

муою, р. на іо, (іо, ^о: Ри^іо, опіз, кинжалъ. 

Маг^о, іпіз, край. 
Ог(1о , ппз, порядокъ, сословіе. 

муж* р. на пз: Грпз, іопИз, источникъ. 
Мопз, топііз, гора. 
Ропз, ропИз, мостъ. 
Вепз, сіепііз, зубъ. 
Огіепз, піія, востокъ. 
Оссісіепз, пііз, западъ. 

муж, па аз: Аз, аззіз, ассъ (монета). 

С2)едн. рода па аз: Ѵаз, ѵазіз, сосудъ (мн. ѵаза, бічіт). 

§ 70. Средняго рода имена въ 3-мъ сил, оканчиваются па 
еп, иг, 118, (въ род. огіз, егіз, пгіз). 
е, а1, аг. 

И с к л ІО ч А ІО т с я: 

мцжсск. рода: УпИиг, йгіз, коршунъ, 
Ьериз, бгіз, заяцъ. 
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женск. рода: 

Миз, тигіЗ; мышь. 
8а1, заііз, соль. 
8о1, зоііз, солнце. 

Теііиз, йгіз, земля. 

§ 71. Въ 4 склон, имена на из муж. р., на и средняго. 

Исключаются. 

оісвнскаго рода: Вопшз, из, домъ. 

Мипиз, из, рука. 
РоіЧісиз, из, крыльцо. 
ТгіЬнз^ 118, тргіба. 

1(1и8, ішт, Иды (13 пли 15 число мѣсяца) 

1. Изпѣстпо, что древіііо греки и римляне строили мпоп 
храмовъ богамъ и богинямъ. 2. Убѣлсдаю тебя, сынъ мой 
чтооы ты какъ можно болѣе (срат тахітс) любилъ занятія 
3. Противъ смы смерти нѣть лѣкарства. 4. Въ весеннее вре 
мя (ТВ.) мііопе страдаютъ лихорадкой. 5. По причинѣ кашл; 

У^ииіш не были въ школѣ. 6. Лѣто-время короткнхч 
ночей. 7. Вліяніе прорицателей у древнихъ было велико 
8. Совѣты стариковъ и отцовъ разумнѣе совѣтовъ юношей 

представлялъ собою (зиш) большое со¬ 
брате достопочтенныхъ старцевъ. 10. Большая часть бога¬ 
тыхъ людей надменна. П. Любовь родителей сильнѣе (тао-тізі 
ЛЮ іш друзей. 12. Тѣло (мн.) юношей укрѣпляется трудами. 
13. Охотники разводятъ большое число собакъ. 14. Стадьба 
моей сестры была веселая. 15. Лѣнтяямъ (рі^юг) всегда (ошпі 

отдыхать въ тѣни высо- 
Гтш отдыхаемъ подъ тѣнистыми ду- 
сами. 18. дт іруши посажены моею рукою. 19. Весна 
прекрасна; весною путешествія пріятны и полезны для здо¬ 
ровья (заІнЬег). 20. Человѣческое тѣло имѣетъ много крѣп¬ 
кихъ костей. ^21. Земледѣльцы надѣются па хорошую жатву. 
22. Ірупы уонтыхъ воиповъ погребены. 23. Слезы побіадютъ 
даже суровыя сердца. 24. Для справедливаго судьи (д. п.) законъ 
государства святъ. 25. Мы презираемъ непостоянную че ліь 
2Ь. Аищныя птицы имѣютъ острые когти. 27. Бъ паши.хъ 
озерахъ и рѣкахъ много рыбы. 28. Первый мостъ па рѣкѣ 

7* 
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Рейцѣ сдѣланъ Цезаремъ. 29. Многіе звѣри живутъ въ пе- 
іцерахъ. 30. Высокія горы сдерживаютъ силу вѣтровъ. 31. Бы¬ 
стрыя рѣки и губительный огонь опустошили нашу несчаст¬ 
ную страну. 32. Величайшія громады снѣговъ лелсатъ на 
вершинахъ высокихъ горъ. 33. У насъ много холодныхъ мѣ¬ 
сяцевъ, въ Египтѣ всѣ мѣсяцы лсаркіе. 34. Есть всему (=во 
всѣхъ вещахъ) мѣра и извѣстныя ] раницы. 35. Границы рим¬ 
ской имперіи были огралсдены противъ набѣговъ германцевъ 
многими укрѣпленіями. 36. Корипоъ, который разрушили 
римляне, былъ богатѣйшій городъ Греціи. 37. Когда кость, 
которая засѣла въ пасти волка, была извлечена, журавль 
потребовалъ отъ него обѣщанную плату. 
Ехзігио, ихі, сіиш, иёго, строю, МоЬіІіз, е, подвижный, ііепосто- 
Месіісашсп, іпіз, лѣкарство, яііный. 
Ѵегпиз, а, нт, весенній. Карах, асіз, хищный. 
ЬаЬого, аге, страдаю. АсйЬиз, а, иш, острый. 
Зспаіиз, из, сенатъ. Каріііиз, а, иш, быстрый. 
Соеіиз, из, собраніе. 
ѴепегаЬіІіз, е, почтенный. 

Моісз, із, громада. 
Саейтеп, іпіз, вершина. 

Аіо, иі, аііит, ёге, питаю; раз- Іасео, иі, ііит, ёге, лежу. 
вожу. ОаІІсіиз, а, ит, жаркій. 

Іиѵаі, іиѵіі, аге, пріятію. Іасигзіо, опіз, набѣгъ. 
КесйЬо, Ьиі, Пит, аге, отдыхаю. Сазіеііит, і, укрѣпленіе. 
ПіпЬгбзиз, а, иш, тѣнистый. Ориіепіиз, а, ит, богатый. 
8его, зеѵі, заіиіп, ёге, посадить. ІпЬаегео, Ьаезі, Ьаезит, ёге, за- 
Ашоспиз, а, иш, пріятный, пре- дѣлиться, засѣсть. 

красный. Гаисез, іит, ж. пасть, 
8рего, аге, надѣюсь, (на что? Огиз, ^гиіз, общ. журавль. 

вин. п.). ЕхігаЬо, ахі, сіит, ёге, выта- 
Вигиз, а, пт, твердый, суровый. скпваю. 
Запсінз, а, ит, святой. РготіПо, тізі, шіззиш, ёге, обѣ¬ 

щаю. 

§ 72. Неправильные глаголы. ѴегЬа апошаіа. 

ЕЛо, ейі, енит, ейёгѳ, или евзе, Ѣмъ. 

Глаголъ ейо, кромѣ праоильныосъ формъ отъ основы ссі, 
имѣетъ другія формы, ггодобныя формамъ глагола еззе, начи¬ 
нающимся съ ез. 

Ргаезепз. 
Іікіісаііѵиз. Сопіітсиѵиз. 

8іп^. ейо ГІ. ейішиз 
ейіз и С8 ейПіз и езііѣ 
еіііі; и еві ейипі 

ей-ат ей-ашиз 
— аз — аііз 
— ак — аиі 
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ІтрегГесІит. 
й. е(1-ёЬат 

— ёЬаз 
— ёЬаІ; 

Р1. —еЬашиз 
—еЬаііз 

. —ѳЬапі; 

есіёгет и еззеш 
есіёгез — €8868 
есіёгеі — еззеЬ 
есіегётиз — еззётнз 
есіегёііз — еззШз 
ссіёгепі; — еззепі 

РШигит 1-ит. 
еаат, ез, еЬ, ётиз, еІ:із, епі: | --- 

РегГеоШт. 
ѳш, 18ІІ, іЦ ітиз, івЦд, ёгипі; есіёгіт, ёгіз, ёгі(;, егТтиз, 

егіііз, ёгіпі; 
РіггздиашрегГѳсіит. 

еііегат, ёгаз, егаі;, егатиз, 
егаііз, сгапі 

е(іІ88ет, іззез, іззеі, іззётиз 
іззёііз, іззепі: 

Риіигиш 2-ит. 
есіѳго, ёпз, ёгіЦ егітиз, епИз, 

ёгіпі; 

Ітрегаѣіѵиз. 
1 ф. О. 1, еае и ез 

Р1. 2. егіГІе и езіе 
2 ф. й. 2. ейТіо и 68І0 

3. есіііо и езіо 
Р1. 3. ейііоіѳ и езіоіе 

3, есіипіо 
Рагіісіріа. Іпйпіѣіѵиз. 

І*!'. ейепз 
РегГ. нѣтъ («іиі ейеЬаІ или 

^иі есііі) 
ГиІ;. езйгиз, а, ит 

Рг. есіёгѳ и еззе 
РегГ. есііззѳ 
Риі;. езигит, ат, ит, еззе 

§ 73. Ріо, Гасѣиз зиш, йёгі, дѣлаюсь, бываю. 

Гмголг По представляетъ собою страдательную сОотш 
къ глаголу Гасіо. і> і л 

Ргаезепз. 
ііш. Ьіп^. Ію — 

Гіз — 
йі; ііипі; 

Сопі. (іаш Ііаппіз 
баз ііаііз 
баі; ГіапІ; 

ІтрегГесіит. ~ 
ііёЬат, аз, аі... ^ёгет /гегатиз 

Я^гез ігегШіз 
0і'геі ^егепі 
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Ри^игиш 1-т. йат, Дез, Оеі, йётиз, йеііз, йепі 
РегГесІит. 

Гасіиз, а, ит, вит ^асіп8 8Іт 
— ез — 8І8 
— 08І... 

РІиздиатрегГескит. 
Гасіив егат, егаз... 1 Гасіиз еззет, еззез... 

Риѣигит 2-т. Гасіиз его, егіз... 
Ітрегаѣ. 1-я форма й, йке. 

РагѢІСІр. Рг. нѣтъ (^иі йі) 
РегГ. Іасіиз, а, ит 
Киі ( а, ит 

\ Гасіеікіиз, а, ит 
Іийп. Рг. йегі 

Регй Гасіит, ат, ит, сззе. 
Риі. Гасіит ігіГили Гиіигит, ат, ит, еззе: или Гогѳ)- 

1. Ничего не дѣлается безъ воли (ѵоіипіаз) Божіей. 2. Изъ 
бѣднаго я сдѣлался богатымъ; многіе богатые сдѣлались бѣд¬ 
ными. 3. Невозмолспое у людей возмолшо у Бога (=что 
(мн. ч.) не молсегь сдѣлаться...) 4. Смотри, что выходитъ 
(Бо) изъ этого. 5. Люди сдѣлаются счастливѣе, если сдѣ¬ 
лаются лучше. 

Міеіаи. 

Мійаз ент тех РЬгу^іае Гасінз еззеі, нпнт с сотіІіЬнз 
ВассЬі, дні ѵіа аЬеггаѵегаі, Ьозріііо ехсеріС Бенз сит йе 
Ьас ге сегііог І’асіиз еззеі, ге§і ргаегаіит, ^ной оріагеі, рго- 
тізіі. ѢІійаз йеііійе: *Рас, йенз, іп^иі(;, ні, ^иій^ній 1;еБ{;сго, 
аигит Баі». Тит йенз: «Нос ^^нйст, іпйиіі;, йегі роіезі;, саѵе 
іатеіі, не ѵоіо Біо тізеггітиз Іюто йаз». ѣіійаз ѵего: «8і 
ргесіЬиз теіз, іп^иіі, оЬзесііБіз егіз, Геіісіззітнз огапіит йат». 
Неиз гезропйіБ «Ріа!; ідііиг, ^иой орШѵізіі». Віаіііп Мійаз 
гет ехрегБіз езі. Ех іИо іетрогс епіт, ^иій^иій Іеіідсгаі, 
аншт йеЬаС І)ііт тапиз Іаѵаі;, ех айна аигит йі; йит 1а- 
рійез іоИіі;, ІарІйез аигит йнпі; сит гатит йессгріі, гатиз 
аигеиз і’асБіз езі. Ехзнкаіак тех. Аі; сит сБат сіЫ, ^иоз- 
сііпйне ІеБ^егаѣ, аигит йегепі, тех зІиШііат зиат інІеИехіС 
Неіпйе тай'ніз ргесіЬпз йеіші гоеаѵіі, иі регпісіоза &си11а4е 
80 ИЬегагеБ Неиз ѵего: «Ііі§гейбге, ііщиіі, Росѣоііші йитен 
аідие іша сіш согроге і’асиііаіет іПат еіие». 8іс ^асіит езЬ, 
ик Раскбінз йішеп анпіт зесит йисегек. 
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^Місіаіз, ао, Мидасъ. 
С()тс8, іьіз, общ. спутникъ,-да. 
НассЬиз, і, Вакхъ. 
Иозріііит, гостепріямство, 

пріістаягіще; Ьозріііо (твор.) 
охсірёге, принятъ въ домъ, дать 

пристанище. 
Ехсіріо, сёрі^серіиш, ёге, вынуть, 
исключить, принять, встрѣтить, 
Сегіібгет іасіо, извѣщаю кого, 
Сегііог іто, меня извѣщаютъ. 
І)еіпсІс, потомъ, затѣмъ. 

диі(1(іиі(1, кто бы ни, 
что бы ни, 

Тан§;о, Іасіит, ёге, ка¬ 
саюсь, трогаю, 

^иібет, конечно, правда, хота 
(став, послѣ перваго слова). 

Саѵео, саѵі, саиіит, ёге, осте¬ 
регаюсь. 

ѴоЩш, і, обѣтъ, желаніе, 
0Ьзес|цог, саіиз ваш, 8ё(]иі, по¬ 

винуюсь. 
Ехрегіог, гіиз бит, ігі, испыты¬ 

ваю. 
Ьаѵо, Іаѵі, Іаиіит, 1о(ит, Іаѵа- 

іиш, аге и ёге, мою. 
ТоИо, 8и8Ій1і, зиЫаіит, ёге, под¬ 

нимаю; уничтолшю. 
Еатиз, і, вѣтвь, 
І)есегро, грзі, гріит, ёге, срываю. 
Ехзііио, аге, скачу, радуюсь. 
^иісип^ие, ^иаесип^ие, ^иос^сип- 

дие, какой бы іш. 
ЕаснИаз, аііз, способность, воз- 

молпіость. 
8іс, такъ. 
РасШіиз, і, ІІактолъ. 
Еіио, Іиі, ІйЬиш, иёге, смываю. 

§ 74. Рего, Іаѣит, іегге, несу. 

1. глаголъ 3-го спряженія; въ гткоторыхъ формахъ 
глагольныя огіончанія присоединяются непосредственно къ основгъ 
безъ обычныхъ въ 3-мъ спряженіи сг^ффиксово і е. ^ 

Ргаевепй. 
Асііѵит. | Рабзіѵит. 

Іпаіс. Сопіипсі. ІП(ІІС. ОопіипсІ;. 
Гег-о 
(ег-8 
(ег4 
Гег-і-ши8 
І'еЫіз 
Гег-іьпІ; 

іегат 
іетаз... 

Гег-ог 
/ег-ггз 
І'еГ’іиг 
Гег-1-тііг 
Гег-і-шіні 
Гег-и-піиг 

Гегаг 
іегагіз 
Гегаіиг... 

ІтрегГееѣит. 
іегеЬат, аз... реггеш 

Іеггез 
іеггеЬ 
ІеггЪтиз 
^егтЫіз 
/'еггепі 

ГегёЬаг, агіз... (еггег 
реггёгіз 
/еггёіиг 
/еггётиг 
І^еггешіпі 
(сггепіиг 

Еиіигит 1-т. 
іегаш, ез, ес, 
ёшиз, еі:І8, рпі 

Гегаг, ёгіз, ёіиг, 
ёшиг, етіпі, 

епіиг 
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РегГес1;ит. 
інИ 
— ізН... 

иііёгіт 
— ёгіз... 

Іаіиз зит Іаіпз зіт 
» еЗ... » 8І8... 

РІиадиатрегГесѣит. 
ініегаш, аз... Іиііззет^іззез... Іаіпз егаш... | Іаіиз еззет... 

Риѣигит 2-т. 
Іііібго, ёгІ8... 1 1 1а(;и8его,егІ8... | 

Ітрегаііѵиа. 
1 ф. 8. 2. /ег 

Р1. 2. (егіе 
2 ф. 8. .2. і'егіо 

3. іегіо 
Р1. 2. і'егШе 

3. {еггтіо 
Рагіісіріит. 

Ргаез. йегепз 
РегГ. (^иі ГегеЪаі; или іиііі) 
Епі. Іаіигиз, а, пт 

(^иі іегіиг) 
Іаіпз 
Гегеікіиз 

Іпйп Шѵиз. 
Ргаез. (егге 
РегГ. іиііззѳ 
Епі. Іаінгит, ат, пт, еззе 

/еггі 
Іаінт, ат, пт, е88Ѳ 
Іаіпт ігі 

аиГѳго аЪзсйІі аЫаіит аи&ггѳ уношу 
аіГёго аийіі аііаіит айГегге приношу 
сопГего сопШІі соИаіит сонГѳггѳ сношу вмѣстѣ 
йійГёго (іізШІі (іііаіит йіЙГеіте откладываю; разліінаіось 
ейГёго ехійіі еіаіиш еІГеггѳ выпоту (вонъ) 
іпГёго іпійіі іИаііит іпйегге вношу 
оГГёго оЫйІі оЫаіиш оГГегге предлагаю 
геіего геіійіі геіаіиш геГеггѳ приношу назадъ^ сообідаю. 

0,ио(і 80Г8 Гегеі;, &г апіто аедио! 

Кезсітиз, атіій аІЬег Шез ^егаі;. Ыоюо заріепз Гегоі, ^иае 
шиіагі поп роззипі, иі тиііі ѵігі заріепіез іГегеЬапІ; тадпаз 
са1аті1;аіе8. Саіашііаіет раііепіег Гегге поп зоіиш Іаиз та§па, 
зей еііат зоіаііит та§пит езі;. Ноте ^огііз гез айѵегзаз соп- 
зіапіі апішо І'егЬ еі; іп геЪиз айѵегзіз аііегат зогіеш зрегаі;. 
^иойсшп^ие зогз Гегеі:, ^егіе апіто ае^ио! Ьеѵіиз ^егіиг, ^ио(і 
раііспіег ^егіиг. ГоПипа ^иат^иат отпіа Ьопа ехіегпа Ьоті- 
піЬпз аийггі роззипі;, ѵігіиз іатеп аи^еггі поп роіѳзк. Кат ій, 
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^ио(і поп йейіі^ іЪгІипа аиГсгге поп роіегік. Опте йесш ІіЬі 
аиГеггеІпг, зі ѵігіиз ІіЬі аііГеггеіиг. ЛЧгіиз ІіЬі поп аіііГегсиіг, 
ПІ8І а Іе ірзо. Л ігіііз зі ІіЬі аЫаіа сі егеріа сгіі;, геі^еггі ііЬі 
поп роіегіі. 

1. О тіЬі ргаёіегіібз геГегаі зі Ііірріісг аппоз. 
2. Мйііа (іій^ие Іпіі, зрегаѵі заёре :ГиШгит. 
3. Гёг раііёпіег опйз, йс заріёпісг орііз. 
4. ^ио(і бій'егіиг, заере аиГегиіг. 

1. Что ты несешь, мальчикъ (скажи мнѣ)? 2. Все прино¬ 
ситъ возрастъ. 3. Оказывай (Гѳго) помощь несчастнымъ и бѣд¬ 
нымъ. 4. Привычка научаетъ переносить труды. 5. Я тернѣ- 
ливѣѳ переносилъ бы оту скорбь, если бы ты помогалъ 
(айзит). 6. Многіе предпочитаютъ богатство добродѣтели (нѣтъ 
сомнѣнія) 7. Богъ далъ, Богъ взялъ (апГего). 8. Куда ты 
несешься, безумный? 9. Мы все переносили бы (стр. зал.) 
легче, если бы сами были лучше. 10. Не сомнѣваемся, что вы тер- 
пѣливо переносили, переносите и будете переносить скорби 
(мы не сомнѣвались). 

Раііепіег, терпѣливо. 
8о1пт, только. 
8о1аііиш, іі, утѣшеніе. 
Сопзіапз, пііз, постоянный. 
Сопвіапіі апішо, твердо. 
Беѵііег, легко. 

§ 75. 

Ѵоіо, ѵоіиі, ѵеііѳ, хочу. 
N010, поіиі, поііе, не хочу (отъ поп и ѵоіо). 
Маіо, таіиі, гааііѳ, лучше хочу, предпочитаю (отъ ша- 

^І8 и ѵоіо). 

Ргаезѳпз. 
Іпсіісаііѵаз. 1 Сопіппсііѵпз. 

ѵоіо П0І0 шаіо ѵеііш поііт таііш 
ѴІ8 поп ѴІ8 шаѵІ8 ѵеііз поИз шаііз 
ѵиіі поп ѵиіі таѵиіі ѵеШ поШ шаііі 

Ріпг. ѵоШшиз поШшиз таШтиз ѵеІШиз поіхтиз шаіішиз 
ѵиНгз поп ѵиШв шаѵиІЫз ѵеііііз поШіз шаііііз 
ѵоіипі; поіппі шаіппі; ѵеііпі поііпі таііпі 

Ех1;егпи8, а, пт, внѣшній. 
Опнз, ёгіз, бремя, тяжесть., 
РгаеГего, ійіі, Іаііші, Гегге, пред¬ 

почитаю. 
Бетепз, пііз, безумный. 
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ІтрегГесѣит. 
ѵоІѳЬат поІеЬат шаІёЬаш ѵеііет поИеш шаііст 

ѵеііез поИез таіісз 
ѵеііеі поіісі таііеі 
ѵеШпгиз поШтиз шаііетиз 
ѴСІШІ8 поІШіз таІШіз 
ѵеііепі поИепЬ таііепі 

Гиіиг. 1-т. ѵоіат, ев, еі... тіоіаш, ев, еі,... таіат, ев, еі... 
РегГесІит. 

ѵоіиі поіаі таіиі ѵоіибгіш поіаёгіт таіиегіт 

Ріивдиатрег Гесі^ит. 
ѵоіиёгат поіиёгат таіаѳгатп ѵоіиізвет поіаіввет таіиіввеш 

РиѢ. 2-т. ѵоіиего, ёгів... — поіиёго, ёгів... іпіі — таіиёго, 
ёгів... ёгш<; 

РагЦс. ѵоіспв, поіепв _ 
ІПЙІІІІ. ѵеііе^ л’^оіиівве; поііе^ поіиівве; шаііе^ таіиівзе 
Ітреі*аѣ. 1 ф. поЫ 2 ф. тІИо 

поШе поЫо 
тІіШе 
поіипіо 

употребляется съ неопредѣл. 
наклоненіемъ и переводится 
отрицаньемъ иѳ съ повелит. 
ПОІІ сгссіеге — пе вѣрь 
поіііе сгесіеге—пе вѣрьте 

Мет ѵеііе а^^ие ісіет поПе, еа йетит сзі йгта атісіііа. 
N011 гаго ех йиоЪпк атісіз аііег ѵиіі;, ^иой аксг поп ѵик. 
ГасПе іатсп із, диі гссМ а§ёге уиіі еі гесіс іийісаі, поіеп- 
Іет со аййисеі, пі поИі гери^паге сІ ѵеііі теііогст зепіеп- 
ііат 8е^иі. 8і поп ѵіз атісит гесіе а^епіет еі гесіе іийісап- 
Іет 8е^^1і, поІі атісіііаз ііш§ёге. ІЛіпаш Ііотіпсз зетрег гесіе 
а§ёге ѵсііепі! ІІІТішт зетрег поИёІіз сит ііз еззе, таіе 
а§ипІ. МоІИе сит ііз атісіііаз іішдёге, аиі а ѵіа ѵігіиііз ѵоз 
аЬйисёгс ѵоііші! Нотіпсз заріепіез такші зіпе атісіз ѵіПи- 
Іст соіёге, ^иат рег атісоз а іпгіиіе аЪййсі. ^иі Іе теііо- 
гет ^асеге поп ѵик, із ІіЬі таѵіііі посёге, сріат ргойеззе. ^иі 
шаіеі Ьоппз ѵійёгі, ^иат еззе, еит ѵііа! Ѵоз ірзі таіёііз Ьопі 
еззе, диаш ѵійёгі. ІЛіпат отпез таііепі ѵігіиіет соіёге, ^иат 
рессаге! 

1. Люби, если хочешь быть любимъ. 2. Всѣ мы хо¬ 
тимъ быть счастливыми. 3. Что ты хотѣлъ сказать? (знаю...). 
4. Если хочешь оказать (Мго) другому помощь, пе медли (сипсіог). 
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5. Мы предпочитала бы васъ хвалить, чѣмъ порицать. 6. Ска¬ 
жи, чего ты хочешь. 7. Но клянитесь пи небомъ пи землей 
(съ предл. рег). 

Веюит, только, именно. АІнІГісо, хі, сіит, ёге, отвожу. 
Иери^по, аго, противлюсь. Соіо ѵііЧиІеш, живу добродѣ- 
8еп(;епІііі, ас, мысль. тельпо. 
бецаог, си (из зит, циі, слѣдую. 

§ 76. 

Ео, іі (іѵі), іѣит, ігѳ, иду. 

Еорепь глаго.ш і, которое передъ а, о, и переходитъ въ е. 

Іпііісаѣіѵиз. і СошипсіІііѵиз. 
Ргаез. ео, із, і(; 

Ітиз, І(;І8, еип^ 
еат^ еаз^ еаЬ 
еат«5, еаііз^ еапі 

ІтрегГ. ідат^ іЪаЬ 
іЬатыз^ іЪаііз^ іЬапі 

ігст, ігез, ігеі 
ігёіпнз, ігёііз, ігепі 

Еиѣ. 1-т. іЪо, хЫз, \ЫІ 
іШтиз, іЬхЫз, іЬипі 

РегГ. іі, іізіі, ііі; 
іішаз, іізіііз, іегипк 

іёгіт, іёгіз, іёгіі; 
іегіпшз, іегНіз, іёгіпі; 

РІШСіи. іёгат, іёгаз, іегак 
іегатиз, іегаНз, іегапк 

ііззеш, ііззез, ііззеЦ 
ііззётиз, ііззёііз, ііззепі; 

ЕиѢ. 2-т. іёго, іёгіз, іёгіі;, іегіюиз, іегКіз, іёгіпі; 
іге; ііззе; іЬигнт, ат, нт, еззе 

Рагѣ. Рг. іепз, род. еипЫз Ітрег. 1 ф. 2. і 2 ф. 2. Но 
РегГ. (циі іЬаЬ или ііі) 2. ііе 3. Но 
Гиі;. Нигиз, а, іші 2- Нб(;е 

(еипйит озі, должно итти) 3, еипіо 

Но примѣру' ео спрягаются: дгіео, циіѵі, циіге, могу; 
пе^^гео, іѵі, іге не могу, и сложные изъ предлоговъ и ео: 

аЬео, іі, ііиш, Іге, ухожу, 
гейёо, іі, ііит, Іге, возвращаюсь, 
регсо, іі, і(;ит, іге, 1 
іпіегёо, іі, йиш, іге, ] 
іііео, Іі, іІ:иш, Іге, вхожу; начинаю. 

1. Бі8сіІ(е), ойпі аппі тоге Яиёпііз ацпаё. 
2. Тй не сссіе таііз, зесі с6п(;г(а) аініёпііог Но. 
3. Ѵох аийііа регіі, ІНіега всгіріа тапёі. 
4. Кёс, цпае ргаёіегіН, ііегіігп гсуосаЬНиг йп(1а: 
Кёс, циае ргаёЬегіН, Іібга гегііге роіёзі;. 
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Сига еапі аппі гаогс йнепііз сі ргаеіегсішііз а^иае пе^^1е 
І8, ^иі ргаеіегііі, йіез геѵосаті роззіі, саѵе, пе ііііііга йіега 
реічіаз. Із йіез регіегіі, дно піЫІ йісіісегіз аиі і’есегіз. N011 

^асііе іпеішііз (== ранней) айиіезсепііае ѵШа розіеа ѵігіиііЬііз 
егаспсіагі роззипі. Сигаіе, риегі, пі аЬ іпеішіо аеіаіѳ ѵіага 
ѵігіиііз 8е^иатіпі! Огаиіа регіЬіші, ѵігіиз аиіега гаапеЪіі. Ре- 
гіі!;, дпі ѵігіііііз ѵіага (Іезегші МиШ гааІеЬапѣ регігѳ, яиаш 
ІигрНег еі зіпе ѵігіиіе ѵіѵеге; гаиШ іпаІеЬапі іііаіа шахігаа 
зиЬіге еі гаііііоз йоіогез регГегге, ^^1ат ѵіага ѵігіиііз йезегёге. 

1. Куда вы идете, туда и я самъ скоро пойду. 2. Братъ 
меня просилъ, чтобы я шелъ съ пиыъ въ деревню. 3. Иди, 
куда зоветъ тебя судьба (мп. ч.). 4. Дѣло начинаетъ итти 
лучше, чѣмъ я думалъ. 5. Гралсдане съ величайшею радостію 
встрѣтили царя, возвращающагося съ (ех) войны. 6. Мы 
лучше погибнемъ, чѣмъ будемъ терпѣть такое безчестіе. 7. Съ 
возвраиі,енісмъ зимы весьма мпогія птицы улетаютъ. 8. Полко¬ 
водецъ еще не возвратился, и неизвѣстно, когда онъ возвра¬ 
тится. 9. Все возвращается туда, откуда произошло. 10.^ Мно¬ 
гіе пе могутъ, потому что не хотятъ; могли бы, если бы 
хотѣли. 

Ргаеіегео, іі, Іішп, іге, прохожу 
мимо. 

Моте, наподобіе. 
Пио, ихі, ихит, иёге теку. 
Сейо, сеззі, сеззиш, ёге, иду, 

уступаю. 
Аийепз, пііз, смѣлый. 
Ьіііёга, ае, буква. 
Петит, сиова, вторично. 
Кеѵосо, аге, зову назадъ, воз¬ 

вращаю. 
Ппйа, ае, волна. 
Нога, ае, часъ. 
ЗнЬео, іі, ііит, Тгс, подхожу, 

подвергаюсь {чему? вин. п.). 

РегГёго, Ійіі, Іаіиіи, Гегге, пере¬ 
ношу. 

Везёго, гиі, гіит, ёге, оставляю. 
Тпгрііег, позорно. 
Киз, гигіз, деревня; въ деревню — 

гиз, {вин, п.), 
ІпсІріо, сёрі, сері:ит, ёге, начи¬ 

наю. 
І^пошіпіа, ае, безчестіе. 
Копйит, еще не. 
Рег(1о, (1і(1і, (ІІіит, ёге, гублю, 

теряю. 
Айиіезсепііа, ае, юность. 

§ 77. Недостаточные 

Метіпі я помню. 
Соері я началъ. 
ОЙІ я ненавижу. 
ЭТоѵі я знаю. 

глаголы. ѴегЬа йеГесІіѵа. 

Іпднат говорю. 
Аіо говорю, (утверждаю). 
Рагі говорить, 
8а1ѵе здравствуй. 
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]. тетіпі, ізіі, іі, йпиз, ізііз, спші; соп. тспйпёгіш, егіз... 
р^из^и. тетіпёгат, ёгаз... шснііпіззет, іззсз... 
{иі. 2. шешіпёго, ёгіз... 
іп{іп. тетпіпіззе. 
ітрегаі. тетепіо пояіш, тетеШбѣѳ помните. 

2. соѳрі, ізіі, іі, Ігаиз, ізііз, епші; соп. соорёгіт, ёгіз... 
р^ш^и. соерёгат, ёгаз... сосріззепі, іззез... 
/мі 2. соерёго, ёгіз... 
іп^іп. соеріззе. 
рагі. рег(. соеріиз, а, ит и производныя: соеріиз 

зит, егат и пр. 

3. о(іі, ізіі, іі, і'іпііз, ізііз, ёгипі; соп. осіёгіш, ёгіз... 
ріиз^и- ойсгат, ёгаз... ойіззеіп, іззез... 
/«/■. 2. ойёго, ёгіз... 
рагНе. (гіЬ. озигив, а, ит. 
іѵ^п. рег[. осііззе; (иі '. озиппп сззе. 

4. поѵі, ізіі, іі, ішиз, ізііз, ёгипі; соп. поѵёгіт, ёгіз... 
и погіт, П0ГІ8... 

р^из^и. поѵёгат, ёгаз... или погат; аз... поѵіз- 
зеіп, іззез.. и поззет, ззез... 

І'иі. 2. поѵёго, ёгіз... или пого, поггз... 
іп/гп. поѵіззе или поззѳ. 
рагі. поіиз, а, ит. 

5. іп^иат, ш^иіз, іп^иіі;,—, іп^иіпп1;. 
рег}". іп^иіі;. 
І'иі. 1—іп^иіез, іп^шеі. 

С. аіо, аіз, аіі,—айпй. 
рсг^^. аіі. 

7. :?агі, {иі. ГаЬог, ГаЬііпг. 
ітрегаі. і’аге. 
рагі. ргаез. і’апз. 
рег^. Га1;из и производныя: Шиз зит, егат... 
І^иі. іаікіиз. 
зиргп. Гаіи. 

8. аѵео, здравствую; іп^. аѵёге, ітрегаі. аѵе, аѵёіѳ. 
заіѵе, заіѵёіе; ш/*. заіѵёге. 
а§ѳ, а^ііе, ну, ну-те! а§е ехрегіатиг—ну, попробуемъ! 
диаѳзо, ріиг. ^иае8ити8, прошу, просимъ, пожалуйста. 
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Тііешійібсіі Зігаопійез агіет тетоі'іае роП’сііпз езі, ^па 
еШсёге роззеі;, иі; огапіа гаетіпіззсі;. Лі іііо: «ОЫіѵіопіз аг- 
іеш, (іізсеге таііст; пат тепііпі еііат, ^иас поіо; оЬ- 
ііѵізсі поп роззит, ^иас ѵоіо». Метіпіззе сІеЬогаііз Ьепейсіо- 
гит ассеріогит, оЫіѵізсі іпііігіагшп, ^иа8 аЬ аіііз ассерітпз. 
Мегаепіо гпогі; ^иі тогНз тетіпегіі;, Гасііе і^позсеі ііз, ^иі 
ірзит ойсгипі. Потіпе, тетепіо шеі сіт ѵспогіз іп ге§піт 
Іиит! Ойіззо сІсЪетиз ѵіііа еі зосіеіаіет таіопіт Іютіпііт, 
поп Ьотіпез. Ьеде йіѵіііа асііпопёіпиг, пе ^иет^иат оДегі- 
тиз. N0 еит ппійет, ^иі поз іпкігііз рсгзесиіиз сзі;, ойіззо 
Газ езі. Ьсх йіѵіпа ііпрегаі;, иГ ііз, ^иі поз ойегипі, ідпо- 
зсатиз. 

Расііс аіііз І^^позсеі, диі зиа ѵіііа поѵегіі. Тигре езі ѵіііа 
аііогит, поп зиа поѵіззе. Іп іоіпріо АроПѴпіз ІІеІрІГі'сі іп- 
зсгіркига сгаГ: «Козсе Іо ірзшп». МиШ Ьотіпез заріопіоз 
іпіеггодаіі, диій сззеі йіШсіІе, гезропйегипГ: «зе ірзит по¬ 
ѵіззе». 

1. ПёЬиз іп асіѵегзіз теіійз зрегаге тотёпіо. 
2. Віткіійт Гасіі, дііі Ьепе соёріі, ЬаЬёЬ. 
3. ^иа Ьепе соёрізіі, зіс Ьепе зёгпрсг саз. 

1. Жизпь бѣдняковъ не была бы столь тягостна, еслп бы 
богатые всегда помнили о нихъ. 2. Всегда помните о вашихъ 
родителяхъ, они также всегда о васъ помнятъ. 3. Помни 
благодѣянія, забывай обиды. 4. Трудно все .знать и во-время 
вспомнить. 5. Стыдно хороню начатое дѣло дурно коптить. 
6. Ты говоришь «да», если мы говоримъ «нѣтъ», и еслп 
всѣ говорятъ «да», ты говоришь «нѣтъ». 

Тііетізіосіез, із, Ѳозшстоклъ. ІпзсгіЬо, рзі, ріит, его, падпп- 
бітошсіоз, із, Симонидъ. сываю. 
РоШееог., сТіиз зиш, ёгі, обѣщаю. Пітібіиш, іі, половила. 
Е(Псіо,Гесі,ГесІит,ёге, произвожу.Расіит, і, дѣло. 
ОЫіѵіо, оиіз, забвеніе. ^иа, (т. е. ѵіа, какимъ путемъ), 
Ідпо8со,поѵі,по1ит,ёгѳ,прощаю. какъ, пасколько. 
^иІ8^иат, ^иісідиаю, кто л. Аріиз, а, ига, удобный. 

что-л. Аріо Іегароге, вб-время. 
Регзёдпог, спіиз зига, 8ё^иі, пре- Аіо, говорю «да». 

слѣдую. Пе^о, аго, говорю «нѣтъ», от- 
Раз езі, позволительно. рицаш. 
Лроііо, шіз, Аподдопъ. 
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§ 73. Бѳзл:ич:ыыѳ глаголы. ѴегЬа ішрегзопаііа.* 

Правило 1. Безличные глаголы употребляются только 
07, 3-мъ лигт един, числа по оаъмъ временамъ и наклоненіямъ 
кромѣ повелительнаго., и означаютъ: ’ 

а) явленія природы: 

Аіітшаі, аѵіі, аге, молнія ударяетъ, 
піпхІІ;, еге, снѣгъ идетъ. 

іоиаЦ Іопиіі;, аго, громъ гремитъ. 
Іасск, Іихк, ёге, свѣтло, разсвѣло, 

Ь) душевныя состоянія: 
рі^еі, рі^ціі’, его, досадпо. 
рисіеі, рікіпіі, ёге, стыдно. 
раепИеІ, иіі:, ёге, раскаиваюсь, 
шізёгеі, (шійегііиз 8ит), ёге, жаль. 
Ііаесіеі:, регі^аезит в8і., ёге, скучно, противно. 

Правило 2. Нѣкоторые лич7іые глаголы гтотребляготсп 
безлично, но съ другимъ значепіет: 

аррагеі;, гіііі:, ёге ясно (отъ аррагео являюсь), 
ріасеі, иіі;, ёге, угодно (отъ ріасео нравлюсь). 
ассіеШ-, ассМіЦ еге 
еѵёпіі;, еѵёпіі;, іге, і случается 
сопііпегіі, сопііо'К; его. ^ каса 
ріасбіаі, йііііі;, аге, лучше (отъ ргаезіо стою впереди). 
шѵаЬ, ійѵіі;, аге, пріятно (отъ іиѵо помогаю), 

(оть ассТсІо припадаю, 
еѵепіо выхожу, 
сопіід^о касаюсь). 

Правило 3. Безлично употребляются нѣкогпорые пепере- 
ход'ные и ггереходные глаголы въ страдательной формѣ. 

ііпг идутъ іпіеііе^ііиг \ 
ѵепіит езі: пришли. регзрісПиг і попятно. 
ри^аакиг сражаются. пипііаіиш езЬ, возвѣщегіо. 
ѵіѵііпг живется. 

Правило 4. При слгьдующихъ 5 глаголахъ, означающихъ, 
непріятное чувство: рідеѣ досадно, рисіеі: стыдно, раепіѣеі; 
раскаивагось, тізёгеіі жаль и Ьаесіеі; скучно, противно, имя 
чувсгпвующаго лица ставится въ винительномъ ггадежѣ, а 
названіе предмета, вызывающаго это чувсгпво, въ родгшгельномъ. 

те рі^еі іпегНае теае мнѣ досадно на свое бездѣйствіе. 
те рікіеі Іеѵііаііз гпеае мнѣ стыдно своего легкомыслія. 
ьо8 раепііеі педіедепігае мы раскаиваемся въ небрежности. 
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шс тізегеі ращі^гит мнѣ жаль бѣдняковъ. 
Ыиііоз іаесіеі; ѵііае многіе скучаютъ жизнію. 

Правило 5. Повелительное наклоненіе замѣняется сосла-- 
гашельнымъ^ папр^і стыдитесь рийеаі ѵоз, раскайся раепііеаі; іѳ. 

1. Нос Госі поп диіа Іісиіі, зей диіа орогіиіі 2. МиИіз еа 
Гассге ІіЬеі, диае Гасеге поп Іісеі. 3. Ех отпіЬиз геЪиз арра- 
геѣ, диат Ьепі^пиз зіі; Бейз, 4. Рийеі те йеогит Іютіііит- 
дпе. 5. Мізегеі те іиае саіатііаііз. 6. Рийеаі; ѵоз педіе^еп- 
Ііае ѵезігае. 7. Ма§па егаі; Іихигіа іп апіа Загйапараіі: Іийе- 
Ьаіиг,^ сйоЬаіиг, йогтіеЬаШг, піЬіІ а^еЬаІліг, диой орогІеЬаі. 
8. ^и6(1 ііЫ сбпіідогіі, раНепісг Гёітс тстёШо. 

1. Мнѣ досадно за свою глупость. 2. Стыдитесь своего 
невѣжества (ідпогапНа). 3. Бы всегда скучали жизнію. 4. Я 
раскаялся въ своихъ грѣхахъ. 5. Бы будете раскаиваться 
въ своемъ намѣреніи. 6. Дѣтямъ наскучили игры. 7. Не до¬ 
садуй на мое легкомысліе. 8. Я лгалЬю тѣхъ, которымъ по¬ 
стыдно своей лѣности. 9. Мудрому неприлично раздражаться. 

Регзрюіо, зрехі, сіит, ёге, усиат- Ке^іе^епііа, ае, небрежность. 
риваю. Ъахигіа, ае, роскошь. 

ОрогіеІ;, іпіі, ёге, должно. Весеі, йесиіі;, ёге, прилично (коліу? 
Ьісеі;, саіЬ и ііит езі, ёге, поз- вин. п.). 

волитолыю. Вейёсеі, піі;, ёге, неприличію 
БіЬеІ, Ьпііи Пит езі, ёге, угодно. (кому? вин. п.). 
Іпегііа, ас, неспособность, без- Ігазсог, зсі, раздражаюсь, сер- 

дѣйствіе. яіусь (на кого? дат. п.). 
Ьеѵііаз, аііз, легкость, легко¬ 

мысліе. 

§ 79. Описательное спряженіе. 
Сопіидаііо регірЬгазііса асНгі и раззіѵі. 

Правило 1. Описательныя спряженія образуются изъ 
соединенія причастій будущаго времени съ формами глагола 
зит; описательныхъ спряженій два: 

1-ое дгьйствительное, которое составляется изъ прич. бу¬ 
дущаго вр. дѣйств. зал. на нгиз и глагола зит и означаетъ 
гшмѣрсніе: Іаийаѣигиз зит я намѣренъ хвалить. 

и 2-е страдательное, которое составляется изъ прич. бу¬ 
дущаго врем, страдат. зал. па пйиз и глаго.га зит и означаетъ 
долженствованіе: Іапйапйиз зит я долженъ быть хвалимъ, 
меня доллсно хвалить. 
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По формамъ глагола зит рзгшется время, тклогіеніе и лицо 
ѳтихъ спряженій. 

І-е описательное спрнж., дѣй¬ 
ствительное. 

2-е описательное спраи»-., стра¬ 
дательное. 

Ргаез. Іапйаіпгпз еиш, віт 
ев, 8І8 
еві, 8І1 

и т. д. 

Іапііапгіаз вит, 8Іш 
еЗ, 8І8 
езі;, 8І(; 
и т. д. 

Ітрегі. Іаікіаіппіз егат, еззеш Іаи(]ап(1и8 егат, еззет 
ГиІ;. 1. 1ап(1аіагп8 его Іаийапйиз его 
І^егі. Іаікіаіпгиз Гиі, Гпегіт Іапйагкіпз Гпі, Гиепт 
Р1и8^и♦ ]аи(1аііігп8 Гпегат, Гиіззѳт Іаисіагкіиз Гпегат, ГиІ88ет 
Риі. 2. 1аи(1а(;игп8 (пего Іапсіаікіиз І'пего 

ІПІІПІІІѴЦб, 

1 гаез. іаиааіпгит, ат, пт, еззе 
Регі. Іапсіаіпгпт, ага, ігт, Ліазе 
Риі. Іапйаіпгптп, ат, пт, іоге 

Іаисіапсіит, ат, пт, еззе 
Іапйашіпт, ат, пт, Гаіззѳ 
ІапйапДит, ат, пт, Гоге 

Правило 2. Бгпорое описашельгіое спряженіе можетъ 
быть упогпребляемо безлично: тогда причастіе ставится въ 
среонемг родѣ ед. числа, а глаголъ еззе въ 3 л. ед. ч., напр. 

Іаікіапдит ебі, должно хвалить, 
атаікіпт еві должно любить. 
асгіЬепйпт сзі доляшо писать. 

Правило 3. Такъ какъ ІаийапДпт еві;, атпагкіпт езі и 
8С1 іЬспйит взі страдательныя формы, шо при нихъ не мооісегпъ 
быть дополненія въ винительномъ падежѣ; поэтомгу русская 
фраза должно любить наставниковъ при переводѣ на лат. яз. 
измѣняется: наставники должны быть любимы и переводится 
не атапДнт езі гаадМгоз, но шадізігі агаапДі зіті Должно пи¬ 
сать письмо не зсгіЪепйпт езі ерізіоіат, гю ерізіоіа зсгіЬегніа езі 

Правило 4. Имя лица, которое долзкно что-либо дѣлать 
всегда ставится т, дат. падежѣ: ученикъ долженъ любить 
наставниковъ йізсірніо иіа^ізігі ашанДі зині; вамъ должно (вы 
должны) читать ѵоЫз Іерікіит сзі. 

1. Нобіѳ ехіга пгЬѳш ашЬнІаІигі зпшнз. 2. Те иіопііигнз 
егат, зесі пиздиатп іе іпѵёпі. 3. ^иае^о ех ѵоЬіз, дцій Гасіигі 
піегіііз? 4. Огаѵіззітѳ зипі рипіепйі, ^иі тіпиіші геіі^іопет. 
5. Рагспіез еі ргаесерібгез атапДі еі соіеікіі зіщі. 6. Пиііі 
посепйит езі. 7. Ѵісііз рагсепДит езі. 8. РІіс ИЬег ІіЬі 1ѳ- 

8 
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{>еіі(іи8 сгаі. 9. Ѵігіиз зеіпрег іі1)і соіеіійа егіі. 10. ОшіііЬиз 
ІіошшІЬиз Ш0ГІСПСІ11ІП сві. 11. Оссиііае іпітісіііас геа^із Іітеп- 
йае 81ШІ, ^^1ап1 арегіае. 12. КоЪіз аиі ѵіпсеікішп аиі рсгеіш- 
йпш езі. 13. Гіез ёгаѵсз (серьезпыя) іп сгазііпііт поп зіші 
йі^егепсіао. 14. Еесіе 8о1оп йіхіі, апіс тогіет пешіпет <іі- 
сепйит еззѳ Ьеаіит. 15. ПІий ѵегЪіш «згіт шіЬі ргохіпшз» 
поп езі Іапйапйит. 

1. Я хочу отправиться въ городъ. 2. Мы намѣрены были 
написать письмо. 3. Скажите намъ, что вы намѣрены сего¬ 
дня дѣлать. 4. Галлы думали, что римляне хотѣли отнять у 
нихъ свободу. 5. Солдаты доллеиы были храбро сраікаться. 
6. Доллсно любить добродѣтель. 7. Гралсдаііе доллаш любить 
отечество. 8. Доллаіо презирать смерть. 9. Твоя совѣсть го¬ 
воритъ тебѣ, что ты долженъ дѣлать. 10. Иди, куда ты дол¬ 
женъ итти (ео). 11. Не доллшо слушать тѣхъ, которые ду¬ 
маютъ, что должно сердиться на враговъ. 

Nи8^иат, нигдѣ не. ІпішісіНа, ае, вражда. 
Міпио, иі, йіит, его, уменьшаю, СгавіТпнз, а, нш, завтрашній. 

унижаю, баііі, опіш, галлы. 
Рагсо, ререгсі, (іогарегаіиш),. бге, Айішо, ёші, ешріит, ёге, отнп- 

щажу (кого? дат. и.). маю (у кого? дат. п.). 
ОсснИив, а, ши, скрытый. 

§ 80. Латинскія названія грамматическихъ 
терминовъ. 

1) ІлИёга буква. 
ЬіЫега ѵосаііз гласная 

буква. 
ЫИега сонзбпапз соглас¬ 

ная буква. 

2) Кошен знЬзІапІіѵшп имя 
существ. 

— айіесііѵнні имя 
прилагат. 

РгонОтен мѣстоименіе. 

ИірЬЙіопднз, яс. двугласная. 
ЗуІІаЬа слогъ. 

ѴсгЪнт глаголъ. 
АіѵегЬінт нарѣчіе. 
Ргаерозіііо предлогъ. 
Соніішсііо союзъ. 
Іпіегіссііо мслѵдометіо. 
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3) Котоп ргоргіпт имя собственное (Саезаг). 
Ношен арреііаііѵиш имя нарицательное (Ьото). 
Ношен сонсгёінш имя предметное (Іюшо). 
Ношен соііесііѵиіп пдія собирательное (^гех). 
Ношен шаіегіаіе имя вещественное (апгнт). 
Ношен аЬзігасінш имя отвлеченное (ѵігінз). 
Ношен іпйосІіпаЬіІе имя несклоняемое (&$, шане). 

4) Оешіз шазснііпнш, Гешіпіпнш, пейігиш—родъ мулсск., 
лсенск., средній; §епегІ8 шазснііні, Гетіпіпі, 
пеиігінз—рода м., ж., ср.; ^ениз соштйпѳ 
общій родъ. 

ОесІІнаііо склоненіе. 
Нншегиз 8Іп§н1агіз, рінгаііз—чис.іо единств., мполгеств. 

5) Сазиз, из, паделсъ. 
Ношінаііѵиз—именительный. Ассизаііѵнз—винительный. 
Оенеіі ѵнз—родительный. V осаііѵнз—звательный. 
Оаііѵиз дательный. АЫаІіѵиз—творительный. 

6) Сггайнз сошрагаііоніз—степени сравненія. 
Ог. розіііѵиз, согарагаііѵиз, зирегіаііѵиз—степень поло¬ 

жительная, сравнит., превосходная. 

7) Ншнегаііа—имена числительныя. 
Сагйінаііа—числит, количественныя (ішпз, Лио, ігез...). 
ОгЛіпаІіа—числ. порядковыя (ргішиз, зесішсіиз...). 
СізігіЬпііѵа—раздѣлительныя (зіп^иіі, Ьіпі...). 
АЛѵегЬіа нигаетаііа—числит, нарѣчія (зешеі, Ьіз...). 

8) Ргопош'іна регзонаііа личныя мѣстоименія (едо, іи...). 
Ргопошеп гѳПехіѵиш—возвратное мѣстоименіе (зчі себя). 
Ргоношіпа Лешонзігаііѵа—указательныя мѣстоим. (Ьіс, із...). 

— геіаііѵа—относительныя (сщі). 

— ініеггоёаііѵа—вопросительныя (циіз, ^^иЛ). 
— інЛейнііа—неопредѣленныя (аіі^иіз). 

3* 
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9) Сопшеаііо-—спряженіе. 
Сопіи^аііо регірЬгазІіса асііѵі \ описат. спр. дѣйствит. 

— — раззіѵі ) — — страдат. 
Регйопа—лицо. 
Оеппз—залогъ. 

— асЫѵит—дѣйствительный. 
— раззіѵнт—страдательный. 

ѴегЬнт йербпепз—отлолсительный глаголъ. 
ѴегЬит зетИеропепз—полуотлолсительный глаголъ. 

10) Мосінз—наооненіе. 
— іпйісаііѵиз—изъяви-ітрегаііѵиз—повелителъ- 

телыіое. ное. 
— сопіипсйѵиз сосла- — іпГіпіІіѵиз—иеопредѣлеіі- 

гательыое. нос. 
Рагіісіріит—причастіе. 
Сгегнпсііит—герундій. 
Знріпит—супинъ. 

11) Тетриз—время. 
— ргаезепз—настоящее. 
— Мрегіесіию—прош. несовершенное. 
— . рѳгГесіит—прош. совершенное. 
— р1и8^иатре^1ес^ит—давнонрошедшее. 
— Ініигит ргітит или зітріех—будущее 1-е или 

простое. 
— Гніигит зееннДит или ехасіит—будущее 2-е пли 

совершенное. 

12) ѴегЬа апотаіа—неправильные глаголы. 
Ѵегѣа йеіесНѵа—недостаточные глаголы. 
ѴегЬа ішрегзонаііа—безличные глаголы. 

§ 81. Глаголы уклоняющіеся въ образованіи формъ 
рѳг^есѣі и аиріпі. 
Первое спряженіе. 

1. 1)о, йёйі, йаіит, ййге, даю. 
Сігситйо, сігсйпкібйі, сігсйпкійіиш, сігсйпкіагс, окрулшю. 
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ЕеДйо, йДі'йі, ййііііт, бге, возвращаю. 
Рог(]о, (Гк]і, йііит, сге, гублю. 

5. Віо, 8Іеіі, (зіаіигаз), аге, стою. 
Ргасзіо, йІ'іХі, (ргаезіаіигиз), аге, превосхожу. 

Кезіо, гсзИІі, аге, остаюсь. 
ВІ8ІО, аге, отстою. 
Сопзіо, зШі, (сопзіаіигиз), аге, состою; сопзіаі изнѣство. 

10. Іиѵо, ійѵі, ійіиш, аге \ 
Айійѵо, ійѵі, ійіит, аге ) помогаю. 
Ѵеіо, пі, Пит, аге, запрещаю. 

СиЬо, иі, Пит, аге, лежу. 
Вето, иі. Пит, аге, укрощаю. 

§ 82. Второе спряженіе. 

15. Восео, (іоспі, йосіпт, ёге, учу. 
Тепео, іепиі, іепіит, сге, держу. 
Неіііпео, іііші, ѣепііш, ёге, удерясиваю. 
Ехегсео, иі, (ехегсііаіига), ёге, упражняю. 
Мізсео, зсиі, шіхіит, ёге смѣшиваю. 

20. Сепзео, пзиі, пзига, ёге, оцѣниваю, рѣшаю. 

25. 

Іасео, иі. Пит, ёге лежу. 
Рагео, иі. Пит, ёге, повинуюсь. 
Зіийео, иі, ёге, занимаюсь. 
Тітео, иі, ёге, боюсь. 

Егѳо, иі, ёге, і 
Іп<1і{?ео, иі, ёге, / 
Ьаіео, иі, еге, скрываюсь. 
Раіео, иі, ёге, я открытъ. 

Веіео, ёѵі, ёШт, ёге, разрушаю. 
30. Пео, Йёѵі, Дёіит, ёге, плачу. 

Соіпріео, ёѵі, ёіиш, ёге, наполняю. 
Аиуео, аихі, аиекпт, ёге, увеличиваю. 
Агйео, агзі, агзит, ёге, пылаю, горю. 
Наегео, Ьаезі, Ьаезцт, ёге, крѣпко держусь, вязну. 

35. ІиЬео, іиззі, іиззит, ёге, приказываю. 
Мапео, тапзі, тапзит, ёге, остаюсь. 
Кійео, гізі, гізию, ёге, смѣюсь. 
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Внасіео, зиазі, зішзцт, его, совѣтую. 
Регзііайео, йішві, зиазіш, ёге, убѣл;даю. 

40. Іп(1и1"ео, І8І, ёге, потворствую, предаюсь^ 
ІТг^го, пгзі, ёі-е, тѣсню. 
Ьч^^ео, Іихі, ёге, горюю, оплакиваю. 

Гаѵео, ^аѵі, Гаиіит, ёге, благопріятствую. 
Саѵео, саѵі, саиіит, ёге, остерегаюсь. 

45. Моѵео, тбѵі, тбіит, ёге, двигаю, 
бейео, зёйі, зсззиш, ёге, сижу. 
ОЬзісІео, 8ё(і1, зеззиш, ёге, осаждаю. 

Ро88Т(1ео, 8ё(іі, беззиш, ёге, владѣю. 

Ѵісіео, ѵі(Іі, ѴІ51Ш1, ёге, вижу. 
50. Гепйео, рсреікЗі, ёге, вишу. 

8ропсіео, зроропсіі, зропзит, ёге, обѣщаю 
Кезропсіео, пДі, пзит, еге, отвѣчаю. 

§ 83. Третье спряженіе. 

ЫпЬо, ппрзі, тіріііт, ёге, выхожу замулсъ. 
8сгіЬо, зсгірзі, зсгірііш, еге, пишу. 

55. ВіЬо, ЬіЬі, ёге, пью. 
Ептро, гпрі, гиріию, ёге, ломаю. 
Реіо, іѵі и іі, іШт, ёге, ищу, прошу. 
Сіаибо, сіаизі, сіаизиш, ёге, запираю. 
ВІѴ1СІ0, ѵізі, ѵізиш, ёге, раздѣляю. 

СО. Ьаейо, Іаезі, Іаезиш, ёге, оскорбляю. 
Ьпйо, ІП8І, Іизиш, еге играю. 

Еѵасіо, 8І, 8ііт, ёге, выхожу, дѣлаюсь. 

Іпѵабо, ѵазі, азпт, ёге, пападаЕО. 
Міііо, іпізі, шіззіш, ёге, посылаю. 

65. Ргошіио, тізі, тіззпт, ёге, обѣщаю. 
Сейо, сеззі, сеззищ, ёге, иду, уступаю. 
Візсёсіо, сеззі, сеззпш, ёге, ухожу. 
СМо, сёс'ійі, сазпш, ёге, падаю, 
бссійо, бссМі, оссазпгп, ёге, падаю, захолсу. 

70. Саесіо, сесісіі, саезпт, ёге, рублю, убиваю. 
Оссісіо, оссійі, оссізпіп, ёге, убиваю. 

Іпсепйо, п(1і, пзшп, ёге, залсигаю. 
РеГепйо, пйі, пзит, ёге, защищаю. 
СоіпргеЬѳпйо, псіі, пзпт, ёге, схватываю. 
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75. Пезсепсіо, ікіі, іізпт, ого, спускаюсь. 
Ѵегіо, ѵогіі, ѵегзпт, бге, верчу. 
Рипйо, Гий], Гизпт, ёге, лью. 

рііГипйо, Гйсіі, ГЯзит, еге, разливаю, разсѣиваю, 
оешйо, 8СІЙІ, бсіззига, бге, разрываю. 

80. Тепйо, іеіепйі, Іепіиш, ёге, натягиваю. 
Сгейо, сгейійі, сгойііиш, ёге, вѣрю. 

І)ісо, хі, сіит, ёге, говорю. 
Ргаейісо, йіхі, йісіига, ёге, предсказываю. 

Рі'аёйісо, аѵі, аіит, агс, прославляю пубдпчііо. 
85. Іпйісо, хі, сіііт, ёге, объявляю. 

Іпйісо, аѵі, аіцш, агѳ, доношу. 

Висо, йпхі, йпсіиш, ёге, веду. 
Еййсо, йпхі, йпсіпт, ёге, вывоя.'у. 

Еййсо, аѵі, аіиш, аге, воспитываю. 

90. Ее§о, гехі, гесіипі, сгѳ, управляю. 
Рег^о, реггехі, реггесіит, ёге, продолжаю, 
риг^о, зііггехі, зиггесіит, ёге, встаю. 
Те§о, іехі, іесішп, ёге, покрываю. 
Тгаііо, Ігахі, ігасіига, ёге, тащу. 

95. ѴеЬо, ѵехі, ѵссіит, ёге, везу; ѵеЬог, ѣду. 
Сіп^о, сіпхі, сіпсіиш, ёге, опоясываю. 
Ьхііпцио, пхі, псііш, ёге, гашу, уничтожаю. 
Іип^о, пхі, псіига, ёге соединяю. 

АШі^о, іхі, ісіит, ёге, пораясаю. 

Гісіпт, ёге, образовываю., выдумынию, 
Ріп§о, пхі, рісГіш, ёге, рисую. 
8ігіп§о, пхі, ісіит, еге, стягнваю. 
І’і^о, хі, хит, ёге, втыкаю, укрѣпляю, 

браг^о, гзі, гзит, ёге, сыплю, сію. 

105. Ріссіо, хі, хит, ёге, гпу, наклоняю,- 
е§і, асіит, ёге, дѣлаю. 
КейІдо, ё§і, асіиш, ёге, покоряю. 

Со^о, соё§і, соасііш, ёге, припуагдаго. 
ІіСКО, Іёді, Іссіит, ёге, собираю, читаю. 

ПО. СоІІТ^о, Іё^і, Іссіит, его, собираю. 
Веіі^о, Іё^і, Іесіиш, ёге, выбираю. 

РПТ^о, ехі, есіиш, ёге, люблю. 
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Іпіеііедо, ехі, есіит, ёгс, понимаю. 
Ке^ісйо, ехі, есіпш, ёге, пренебрегаю. 

115. Ггап^о, й’ёді, Ігасіпт, ёге, разбиваю. 
Кеііпдпо, 1I^иі, Іісіпт, ёге, оставляю. 
Ѵіпсо, ѵісі, ѵісіит, ёге, побѣждаю. 

Сопѵіпсо, ѵісі, у|с1ит, ёге, изобличаю. 

Ѵіѵо, ѵіхі, ѵісіпт, ёге, живу. 
120. (Ѵіпсіо, ѵіпхі, ѵіпсіит, іге, связываю). 

Рагсо, рерёгсі, (іетрегаіпт), ёге, щалсу. 
Таіідо, Іеіі'ёі, Іасіиш, ёге, касаюсь. 
АІо, аіиі, аііит, ёге, питаю. 
Соіо, С0І11І, спНит, его, почитаю. 

125. Сопзйіо, Іиі, Ііию, ёге, вопрошаю, забочусь. 
Раііо, ІеГёІІІ, (йесеріпт), ёге, обманываю. 
РеПо, рсрйіі, рпізпт, ёге, прогоняю. 

Ішреііо, рйіі, риізит, ёге, побуждаю. 
Регсеііо, сйіі, сиізиш, ёге, поражаю. 

130. 8ппіо, бпшрзі, зптріит, ёге, беру. 
Ргето, ргеззі, ргеззпт, ёге, давлю, жму. 
Орргіто, ргеззі, ргеззпт, ёге, стѣсняю. 
Ето, ёті, етріііт, ёге, покупаю. 
Кейігпо, еті, епоріит, ёге, выкупаю 

135. Іпіегіто, ёті, етріит, ёге, убиваю, гублю. 
(5ето, пі, ііпт, ёге, вздыхаю, стенаю. 
Сапо, сесіпі, сапіпт, ёге, пою. 
Оі§:по, §епиі, депііпт, ёге, ролсдаю. 
Ропо, розпі, розііпт, ёге, кладу. 

140. Сопіетпо, юрзі, тріит, ёге, презираю. 
8регпо, зргеѵі, вргеіиш, ёге, презираю. 

Сегпо, ёге, отдѣляю, вилсу. 
Весегпо, сгёѵі, сгёіпт, ёге, рѣшаю, постаповляю. 
8шо, зіѵі, (зііпт), ёге, позволяю. 

145. Везіпо, йезіі, зііпт, ёге, перестаю. 
8і;епіо, зігаѵі, зігаіпт, ёге, стелю, низвергаю. 

Сего, деззі, дезіиш, ёге, веду. 
ІІго, пззі, изііш, ёгс, жгу. 
Спгго, сіісйггі, спгзпт, ёге, бѣгу. 

150. Сопзёго, зегпі, зегЬит, ёге, соединяю, сплетаю. 
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1)е8ёго, ясгпі, зегіит, ёго оставляю. 
Віззсго, вегиі, зегіиш, ёге, разсуждаю. 
8его, зеѵі, ваіит, ёге, сѣю. 
^иае^о, 8іѵі, зііит, ёге, ищу, спрашиваю. 

155 Соп^иI^о, зіѵі, 8Ііит, еге, разыскиваю. 
Тего, Ігіѵі, ігііпт, ёге, тру. 
Ьасеззо, іѵі, ііпт, ёге, задираю, подстрекаю. 

Агсе88о, іѵі, Ііит, ёге, призываю, 

Техо, іехиі, Іехіит, ёге, тку. 
160. 8Шцо, пі, йіпт, цёге, 1 

СопзШпо, иі, йіит, пёге, | Устанавливаю. 
Аг§ио, пі, (асспзаіит), пёге, обвиняю. 

Соаг§^ио, иі, (сопѵісіит), иёгѳ, уличаю. 

Ехпо, пі, йіит, пёге, снимаю, лишаю. 
165. Іпйио, иі, аіиш, пёге, надѣваю. 

Міпііо, иі, оіит, иёге, уменьшаю. 
Еио, гиі, гиііигцз, гиёге, рушусь, рвусь, (нападаю). 
Біто, СІІГЦІ, (іігйіиш, иёгѳ, разрушаю. 
ТгіЬио, Ъиі, Ьоіит, иёгѳ, удѣляю. 

170. Меіио, иі, иёге, опасаюсь. 
АЬпио, пі, иёге, отказываюсь. 

8о1ѵо, 80ІѴІ, зоійіиш, ёге, развязываю. 
АЬзоІѵо, 80ІѴІ, воійіит, ёге, освобождаю. 

Ѵоіто, ѴОІѴІ, ѵоіпіит, ёге, катаю, ворочаю. 
175. 8ігао, зігихі, зігисіит, иёге, строю. 

ГІио, ихі, ихит, иёге, теку. 

Бізсо, (Іійісі, йізсёге, учусь. 
Розсо, ророзсі, (розіиЫиш), ёге, требую. 
Сгезсо, сгеѵі, (сгеіиш), ёге, расту. 

180. Со§по8со, поѵі, пШіш, ёге, узнаю. 
1§позсо, поѵі, пбіиш, ёге, прощаю. 
Разсо, раѵі, разіиш, ёге, пасу. 
^иіе8со, ^иіёѵі, (^иіё1;ит), ёге, отдыхаю. 

. Сопзиезсо, зиёѵі, (зиёіит), ёге, привыкаю. 

185. Саріо, сёрі, саріиш, ёге, беру. 
Ассіріо, сёрі, серіит, ёге, принимаю. 

Вѳсіріо, сёрі, серіиш, ёге, обманываю. 
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Каріо, гариі, гаріііт, ёге, похищаю. 
Бігіріо, гірііі, гер1;ит, ёге, расхищаю. 

190. Рігіріо, гіриі, геріит, йгс, вырываю. 

Спріо, Іѵі, Ііпт, ёге, сильно желаю. 
Сопзрісіо, зрехі, зресіит, ёге, обозрѣваю, замѣчаю. 
^па^іо, ^^1а88і, ^иа88ит, Ісге, потрясаю. 
РегсіШо, С1138І, сиззит, іёге, поражаю. 

195. Еасіо, ^есі, І’асбит, сгѳ, дѣлаю. 
Іасіо, іёсі, іасіит, ёге, бросаю. 

Тгаісіо, іёсі, іесЬіт, ёге, переправляю (сь). 
АЫсіо, аЬіёсі, аЬіесІпт, ёге, отбрасываю. 

Гіщіо, ііщі, ёге, убѣгаю. 
200. Рагіо, рерёгі, рагіит, ёге, прич. рагііигиз, ролсдаю. 

Керёгіо, геррёгі, герегіит, іге, пахоліу. 
Арсгіо, гиі, гіит, іге, открываю. 

§ 84. Четвертое спряженіе. 

Напгіо, Ьаизі, Ьапзіпт, іге, черпаю. 
8а1іо, Іііі, іге, прыгаю. 

204. Всвіііо, Іпі, 8и11;ит, іге, спрыгиваю. 

8апсіо, пхі, псіит, іге, освящаю. 
Вереііо, іѵі, рпипта, іге, погребаю. 
8еіі<ііо, зепзі, 8епзит, іге, чувствую. 
Ѵспіо, ѵёпі, ѵепіит, іге, при.холсу. 

210. Іпѵёпіо, ѵёпі, ѵепіит, іге, нахолсу. 

§ 85. Полу отложительные и отложительные 
глаголы. 

а) ІІОЛУОТЛОЛСИТЕЛЬПЫЕ. 

Апііео, аизиз зпш, ёге, осмѣливаюсь. 
баиДео, еаѵізпз зит, ёге, радуюсь. 
8о1ео, зоІШіз зига, ёге, имѣю обыкновеніе. 
Гійо, йзцз 811111, ёге, вѣрю, полагаюсь. 

215. Кеѵегіог, пр. сов. под.з, геѵегіі, топр. по стр. геѵегіі, 
возвращаюсь. 
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Ь) ОТЛОЛСИТЕЛЬНЫЕ. 

Гаіеог, Газзиз кит, ёгі, заявляю, признаюсь. 
1 гойіеоі*, Г(.‘88и8 йілш, ёгі, открыто заявляю. 
Сопйіеог, Геззиз зит, ёгі, сознаюсь. 

Мегеог, тегНиз знт, ёгі, заслуживаю. 
220. Тпеог, Іиіаіиз вит, іиёгі, охраняю, защищаю. 

А егеог, ѵегііпв вига, ёгі, опасаюсь, уважаю. 
Кеог, гаіив внга, гёгі, ду.иаю, полагаю. 

Мізсгеог, тізегііиз зит, егі, сожалѣю. 

Шог, пвиз вига, и1;і, пользуюсь. 
225. Ь'гиог, (ивіів вига), Ггиі прич. Ггцііипіз, наслалсдаюсь 

„ * пользуюсь, 
іпіпдог, Іипсіиз вига, п§і, исполняю (должность.) 
А^йгейгаг, дгеззиз впга, нападаю. 

Іп^гейіог, дгеззпз зиш, іп^гёЛ, вхожу. 

ЬаЪог, Іарвиз вига, ІаЬі, падаю, скольжу. 
230. Ьодііог, Іосиіиз вига, Іойиі, говорю. 

СбПбипог, Іосиіиз зит, соіібииі разговариваю. 

Могіог, гаогіииз вига, тогі, прт. гаопіигиз, у.\шраю. 
Лііог, ПІХ118 (пізив) вига, пШ, опираюсь. 
Раііог, равгаз вига, раіі, терплю. 

23о. Регреііор, реззиз зит, рёгрёіі, перепошу. 

^иегог, ^це8^и8 впга, дпегі, лсалуюсь. 
Веииог, весикив вига, веипі, слѣдую. 

Аз8ё^ио^, сиіиз зит а88ё(цп, достигаю. 

Ігазсог, (виссепзиі), ігазсі сеі)жусь. 
240. Капсівсог, паскив вига, папсізсі, достигаю, нахожу случайно. 
Шзсог, пакпз 8ііга, всі, прич. пазсікигиз, рождаюсь. 
иЫіуізсог^ оЪІікиз віііп, всі, забываю. 
Ргойсівсог, ѣескиз вига, зсі, отправляюсь. 
ІЛсівсог, иікив вига, иісізсі, мщу. 

245. Азвешіог, авзепзиз впга, ігі, соглашаюсь. 
Ехрегіог, ехрегкив вига, ігі, испытываю." 
Мекіог, гаепзиз вига, кігі, измѣряю. 
Огіог, огкиз вига, ігі, прич. огікигиз, восхолсу, появляюсь, 

ролщаюсь. 
Огіог и его сложные образуютъ «о 8 спр на¬ 
стоящее огіог, огбгіз, огііиг, огітиг, огітТпі, 
огишкиг; ?говслг<т. огёге, несовсрш. огГгег й огёгег. 
ІТо айогіор нападаю имѣетъ исѣ формы по 4 
спр. айогігіз, абогПиг, и т. д,. 


